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RESUMO 

Introdução: A ocorrência das diferentes incontinências e da constipação intestinal (CI), de 

forma isolada ou concomitante, não é pouco frequente no ambiente hospitalar. Esses problemas 

de saúde ainda são pouco investigados e os estudos com pacientes hospitalizados são escassos. 

Conhecer sua prevalência e fatores associados em pacientes hospitalizados é necessário para 

promover a sensibilização dos profissionais de saúde sobre a importância dessas necessidades 

passíveis de intervenções durante o período da internação. Objetivo: Identificar e analisar a 

prevalência das incontinências urinária (IU) e fecal (IF), de forma isolada e combinada, e da CI 

e as variáveis sociodemográficas e clínicas associadas às suas ocorrências em pacientes 

hospitalizados. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, transversal, 

analítico e descritivo, onde a amostra do estudo foi composta de 345 pacientes adultos e idosos 

hospitalizados no Hospital Universitário da USP. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista, exame físico e registros de prontuários, utilizando-se os seguintes instrumentos: 

questionário de dados Sociodemograficos e Clínicos, Características das Perdas Urinárias, 

International Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ-SF, Hábito Intestinal na 

População Geral e o Índice de Incontinência Anal – IIA. A prevalência dos eventos estudados 

foi levantada quatro vezes (prevalência-ponto), em um único dia, nos meses de março, abril, 

maio e junho, sempre no mesmo dia do mês, de forma a atender o tamanho amostral para a 

análise dos fatores associados. Os dados foram analisados utilizando-se os testes qui-quadrado 

e Fisher para as variáveis categóricas, os testes t-student e Mann-Whitney para as variáveis 

numéricas, além de regressão logística (forward stepwise) para a identificação de fatores 

associados. Resultados: Obtiveram-se as seguintes prevalências: 22,9% para IU (28% para 

mulheres e 16,1% para homens); 7,9% para IF (9,4% para mulheres e 6% para homens); 4,7% 

para incontinência combinada (IC) (7,3% para mulheres e 1,4% para homens) e 14,9% para CI 

(15% para mulheres e 14,7% para homens). Dentre as incontinências, conseguiu-se detectar 

fatores associados somente para a IU: sexo feminino (OR=3,89; IC95% 1,899-7,991); idade 

(OR=1,03; IC95% 1,019-1,054); asma (OR=3,66; IC95% 1,302-10,290); estar em uso de 

laxantes (OR=3,26; IC95% 1,085-9,811); o uso de fralda no momento da avaliação (OR=2,75; 

IC95% 1,096-6,908); o uso de fralda em casa (OR=10,29; IC95% 1,839-57,606) e o uso de 

fralda em algum momento da internação (OR=6,74; IC95% 0,496-91,834). Especificamente 

para o sexo feminino, as variáveis associadas à IU foram: idade (OR=1,03; IC95% 1,017-1056); 

Diabetes Mellitus (OR=2,59; IC95% 1,039-6,489); asma (OR=4,92; IC95% 1,460-16,588) e 

número de partos (OR=1,27; IC95% 1,064-1,522). Os fatores que apresentaram associação com 

a CI foram: anos de estudo (OR=0,91; IC95% 0,856-0,985) e estar em uso de laxantes 

(OR=8,08; IC95% 3,387-19,282). Conclusão: Os valores de prevalência encontrados no 

presente estudo, assim como os fatores associados, foram similares aos achados de estudos 

epidemiológicos nacionais e internacionais realizados com população geral, porém distintos 

daqueles oriundos da escassa literatura internacional existente sobre o tema para adultos e 

idosos hospitalizados. Estudos longitudinais fazem-se necessários para a confirmação das 

relações encontradas entre as variáveis estudadas, contribuindo para o diagnóstico mais acurado 

da causalidade dessas condições e, portanto, o estabelecimento de medidas mais eficazes de 

prevenção e tratamento das incontinências e da CI no cenário hospitalar.  

 

Palavras-chave: Incontinência urinária. Incontinência fecal. Constipação intestinal. 

Epidemiologia. Prevalência. Estudos transversais. Enfermagem. Estomaterapia.  



Junqueira JB. Urinary and fecal incontinence and intestinal constipation in hospitalized 

patients: prevalence and associated factors [dissertation]. São Paulo (SP), Brazil: Nursing 

School, University of São Paulo; 2017. 

ABSTRACT 

Introduction: The occurrence of different incontinences and intestinal constipation (IC), alone 

or concomitantly, is not uncommon in the hospital setting. These health problems are still 

poorly investigated and studies of inpatients are scarce. Knowing their prevalence and 

associated factors in hospitalized patients is necessary to promote the awareness of health 

professionals about the importance of these possible interventional needs during the period of 

hospitalization. Objective: To identify and to analyze the prevalence of urinary (UI) and fecal 

incontinence (FI), in an isolated and combined manner, and IC, and sociodemographic and 

clinical variables associated with their occurrences in hospitalized patients. Methods: This is 

an observational, cross-sectional, analytical and descriptive epidemiological study, where the 

study sample consisted of 345 adult and elderly patients hospitalized at University Hospital of 

USP. The data were collected through interviews, physical examination and medical records, 

using the following instruments: Sociodemographic and Clinical Data, Characteristics of 

Urinary Loss, International Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ-SF, Intestinal 

Habit of the General Population and the Anal Incontinence Index - IIA. The prevalence of the 

events studied was raised four times (point-prevalence) in a single day in March, April, May 

and June, always on the same day of each month, in order to meet the sample size for the 

analysis of the factors associated. Data were analyzed using chi-square and Fisher tests for 

categorical variables, t-student and Mann-Whitney tests for numerical variables, and logistic 

regression for the identification of associated factors. Results: The following prevalences were 

obtained: 22.9% for UI (28% for women and 16.1% for men); 7.9% for FI (9.4% for women 

and 6% for men); 4.7% for combined incontinence (CI) (7.3% for women and 1.4% for men) 

and 14.9% for IC (15% for women and 14.7% for men). Among the incontinences, it was 

possible to detect factors associated only for UI: female gender (OR=3.89; IC95% 1,899-

7,991); age (OR=1.03; IC95% 1.019-1.054); asthma (OR=3.66; IC95% 1.302-10.290); being 

in use of laxatives (OR=3.26; IC95% 1.085-9.811); The use of the diaper at the time of 

evaluation (OR=2.75; IC95% 1.096-6.908); The use of diapers at home (OR=10.29; IC95% 

1,839-57,606) and the use of diapers at some time of hospitalization (OR=6.74; IC95% 0.496-

91.834). Specifically for females, the variables associated with UI were: age (OR=1.03; IC95% 

1.017-1056); Diabetes Mellitus (OR=2.59; IC95% 1.039-6.489); asthma (OR=4.92; IC95% 

1,460-16,588) and number of deliveries (OR=1.27; IC95% 1.064-1.522). The factors that 

showed association with IC were: years of study (OR=0,91; IC95% 0,856-0,985) and being in 

use of laxatives (OR=8,08; IC95% 3,387-19,282). Conclusion: The prevalence values found 

in the present study as well as the associated factors were similar to the findings of National 

and International epidemiological studies conducted with the general population. But they were 

quite different from those of the scarce existing International literature for hospitalized adults 

and elderly people. Longitudinal studies are necessary to confirm the relationships found 

between the studied variables, contributing to a more accurate diagnosis of the causality of these 

conditions and, therefore, the establishment of more effective measures of prevention and 

treatment of incontinence and IC in the hospital setting. 

Keywords: Urinary incontinence. Fecal incontinence. Intestinal constipation. Epidemiology. 

Prevalence. Cross-sectional studies. Nursing. Wound ostomy care.  
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Introdução 16 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

1 INTRODUÇÃO 

Em tempos onde a expectativa de vida nunca foi tão longínqua e a vida produtiva tão 

intensa, as incontinências e a constipação intestinal causam grande impacto na qualidade de 

vida (QV) da população em geral, sendo a gravidade desses problemas já descrita como preditor 

de qualidade de vida1.  

Segundo Gomes et al (2013)2, a incontinência urinária (IU) impacta negativamente no 

relacionamento social e sexual, provoca alterações psicoemocionais e diminuição da qualidade 

do sono/repouso. Os autores ainda apontam que a IU interfere diretamente nas atividades diárias 

das mulheres, acarretando prejuízo maior nos níveis de QV dessa população. A necessidade do 

uso constante de recursos de contenção, como os absorventes, torna a condição onerosa para a 

pessoa com tal distúrbio. Em revisão sistemática norte americana sobre os custos com a 

incontinência urinária de urgência (IUU), por exemplo, encontraram-se custo nacional total 

estimado de $65,9 bilhões em 2007 e custos futuros de $82,6 bilhões em 20203. 

No caso da incontinência fecal (IF), além do prejuízo social e financeiro e do impacto 

emocional, a perda frequente de fezes provoca lesões de pele, infecções urinárias e alterações 

nutricionais4, 5, 6. 

Assim como a IU e IF, a constipação intestinal (CI) é outra condição que predispõe o 

indivíduo à pior QV. Estudo multicêntrico que avaliou o impacto da CI na QV de 2870 

indivíduos em sete países, dentre eles o Brasil, constatou que a QV é pior em constipados 

comparativamente aos não constipados, com maior impacto também em mulheres. Os 

brasileiros foram os mais afetados com relação à função social e à percepção geral de sua 

saúde7. 

Apesar de sua relevância, as IU, IF e CI ainda são sub-relatadas pelas pessoas em 

consulta profissional. Isso acontece porque o tema é gerador de sentimentos de vergonha e 

constrangimento8,6,9, além do vínculo à crença de que são acometimentos naturais decorrentes 

de eventos como a gestação, o parto e o envelhecimento10. Essas condições predispõem à baixa 

autoestima e são, muitas vezes, consideradas como ameaça social, o que incentiva o 

desenvolvimento de medidas adaptativas como o uso de absorventes, idas ao banheiro em curtos 

intervalos, uso de roupas escuras ou uso indiscriminado de laxativos ao invés da busca por ajuda 

profissional11,12. O sub-relato ainda ocorre, pois os profissionais de saúde não investigam essas 
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questões rotineiramente durante o atendimento, por não as reconhecerem como moléstias 

graves e impactantes na qualidade de vida. 

 Estudo randomizado, realizado através de questionários postais na França, Alemanha, 

Espanha e Inglaterra, constatou que somente 31% das mulheres com IU já tinham procurado 

por ajuda profissional, sendo que as prevalências parciais encontradas na França e na Alemanha 

foram maiores que na Espanha e na Inglaterra13. Em estudo de Buhmann e Noccito (2014)14, 

cerca de 8% da população adulta sofre de IF, mas apenas um terço consulta um médico. No Irã, 

apenas 50% das mulheres com IF procuraram aconselhamento médico e 77,4% sentiam 

vergonha em consultá-lo15. O desejo do tratamento medicamentoso e o compartilhamento do 

problema com seus pares foram apontados como fatores preditores para a busca da ajuda 

médica13. 

Muitas vezes, a internação hospitalar é o momento onde o profissional identifica a 

presença das IU, IF e CI, que podem ser prévias ou desencadeadas pela internação, podendo, 

então, intervir e orientar o paciente e o cuidador a respeito do tratamento e do manejo de tais 

condições dentro e fora da instituição. O profissional de saúde deve estar atento à ocorrência 

destes eventos e comprometido em ajudar a resgatar a autoestima e as relações pessoais, físicas 

e sociais dos indivíduos acometidos, restabelecendo a sua qualidade de vida16.  

No âmbito hospitalar, as IU, IF e CI configuram-se como questões relevantes no 

planejamento da assistência de enfermagem, já que são frequentemente consideradas na 

classificação da complexidade de cuidado do paciente e no dimensionamento de pessoal17. 

Além disso, são necessidades previstas na classificação International Nursing Diagnoses: 

Definitions and Classification – NANDA, que possibilita a implementação de atividades 

específicas voltadas ao cuidado com a pele, à necessidade de higiene íntima frequente, à 

prevenção de problemas secundários como a impactação fecal e a educação em saúde do 

cuidador ou do paciente para o autocuidado18. 

 O entendimento da epidemiologia das IU, IF e CI e de seus potenciais fatores 

associados, causais ou de proteção, tem sido alvo de investigação da comunidade científica 

nacional e internacional sendo fundamentais para o desenvolvimento de abordagens para a 

prevenção primária e secundária dessas condições. No entanto, esses estudos ainda são escassos 

no cenário hospitalar.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DAS 

INCONTINÊNCIAS URINÁRIA, ANAL E COMBINADA E DA 

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

Por se tratar de objetos de estudo distintos, o conceito, a classificação e a epidemiologia 

são explanados separadamente por condição. 

2.2 INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

A International Continence Society (ICS) define a incontinência urinária (IU) como 

“queixa de perda involuntária de urina”19, classificando-a como: 

 Incontinência urinária de esforço (IUE): queixa de perda involuntária de urina 

no esforço ou durante atividade física (por exemplo, atividades esportivas), ou 

ao tossir ou espirrar; 

 Incontinência urinária de urgência (IUU): é a queixa de perda involuntária de 

urina associada à urgência; 

 Incontinência urinária mista (IUM): é a queixa de perda involuntária de urina, 

associada à urgência e também com exercícios, esforços, espirros e tosse; 

 Enurese noturna: queixa de perda involuntária de urina durante o sono; 

 Incontinência urinária contínua: é a queixa de perda involuntária contínua de 

urina; 

 Incontinência urinária invisível: é a queixa de perda involuntária de urina em 

que não se tem consciência de como ocorreu; 

 Incontinência urinária postural: é a queixa de perda involuntária de urina 

associada à alteração da posição do corpo; 

 Incontinência coital: queixa de perda involuntária de urina durante o ato sexual. 

A literatura dispõe de um número muito superior de publicações acerca da prevalência 

da IU comparativamente àquelas referentes à IF e à CI, sendo uma condição mais prevalente 

em mulheres do que em homens na população geral20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.  
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Os estudos internacionais apontam para prevalência geral de UI que varia de 8,2% a 

26,8% (13% a 38,7% para mulheres e 2,9 a 10,5% para homens)29, 30, 31, 20, 32, 33, 34, 35. e parciais 

de 1,15% a 6,5% para IUU (1,15% a 8,2% para mulheres e 1,15% a 4,5% para homens), 3,2% 

a 14,1% para IUE (5,1% a 21,2% para mulheres e 0,49% a 3,9% para homens) e 1,2% a 5,6% 

para IUM (1,26% a 9% para mulheres e 0,8% a 1,26% para homens)33, 31, 32, 36, 20, 34.  

Para a população idosa, os estudos internacionais apontam prevalências de UI que 

chegam 63% (19,8% a 38% para as mulheres e 6,4% a 17% para os homens). A IUE foi 

encontrada com valores muito maiores em mulheres do que em homens (37,8% e 3,1% 

respectivamente), enquanto a distribuição da IUU foi similar entre os grupos37, 25, 38, 39, 34. 

Estima-se que 3,3 milhões de canadenses sofrem de algum tipo de incontinência, 

condição tão prevalente que já está associada aos significativos custos econômicos com saúde24. 

Estudos populacionais brasileiros apontam para prevalência de IU que varia de 10,7% a 

20,1% na população geral, sendo mais prevalente entre as mulheres (15,6% a 32,9%) do que 

em homens (3,7% a 6,2%)22, 26, 40. Em estudo epidemiológico realizado com 657 pessoas de 

uma comunidade atendida pelo Programa Saúde da Família em São Paulo, a IU estava presente 

em 10,7% da população, sendo que 50,7% apresentavam-na de maneira esporádica e 74,3% 

mediante esforços moderados; 93% acordavam durante a noite para urinar e 43,7 % mantinham 

a continência até o banheiro; 63,4 % tiveram perdas e 77,5% não relataram uso de qualquer 

recurso de contenção26.  

Para os idosos da comunidade, no Brasil, essa prevalência chega a 29,4% (36,3% para 

as mulheres e 17% para os homens), sendo de até 45,1% em maiores de 80 anos37. Em outro 

estudo populacional40, acerca das condições de vida e saúde de idosos (60 anos e mais) 

residentes em sete países da América Latina e Caribe, dentre os quais, o Brasil, as prevalências 

auto referidas de IU foram 11,8% entre os homens e 26,2% entre as mulheres, no município de 

São Paulo. Investigando apenas mulheres no município de Botucatu (interior do Estado de São 

Paulo), Amaro et al. (2009)41 constataram prevalência de 27%, prevalecendo a IUM (58% dos 

casos). 

Prevalências mais elevadas também foram encontradas em estudos com mulheres 

grávidas, em que as estimativas variaram de 10,4 a 71,11% a depender do trimestre da gestação, 

sendo mais frequente nas últimas semanas42, 43, e atingindo 33% três meses após o parto44, 45. A 

IUE é o subtipo de incontinência mais frequente entre as gestantes (41%)46. 

Alguns estudos apontam o parto cesáreo ao invés do vaginal como fator protetor para 

IU47, 48, enquanto outros não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os 
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grupos45, 49. Discussões acerca do parto cesáreo versus parto vaginal para a prevenção de IU são 

ainda contraditórias. Em estudo realizado na cidade de Bergen, na Noruega, com 5599 

puérperas, todas primíparas, 17,1 % relataram a perda de urina seis meses após o parto. As 

mulheres que tiveram partos vaginais eram mais propensas a ter IU do que as mulheres que 

tiveram partos cesáreos (OR=4,96 [IC95% 3,82-6,44], P < 0,001). O risco de IU aumenta na 

vigência de laceração perineal50. Amaro et al.41 constataram elevada predominância de parto 

cesáreo entre as puérperas continentes comparativamente àquelas com parto vaginal. O estudo 

não mostrou número de gestações muito discrepante entre mulheres continentes (91%) e 

incontinentes (80%). Barbosa et al. (2013)51 também compararam os coeficientes de 

prevalência de IU entre mulheres que realizaram parto via vaginal e cesáreo. Dois anos após o 

parto vaginal e a cesárea, as prevalências de IU foram 17% e 18,9% respectivamente, não sendo 

a cesárea considerada fator de proteção para IU. O único fator de risco encontrado no estudo 

para disfunção muscular do assoalho pélvico foi o ganho de peso durante a gestação, sendo que 

o Índice de Massa Corpórea (IMC) inferior a 25 foi considerado fator de proteção para IU. A 

presença de IU na gestação aumentou o risco de desenvolvimento de IU dois anos após o 

parto51. 

Existem poucos estudos que investigaram a prevalência de IU em pessoas 

hospitalizadas. Assim, um estudo internacional recente de Clerencia-Sierra et al. (2015)52, com 

924 pacientes idosos hospitalizados, constatou que a UI estava entre os dez problemas de saúde 

mais frequentes em ambos os sexos, com prevalência geral de 80% (84,76% para mulheres e 

73,9% para homens), superiores à de comorbidades com ampla distribuição como a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. Em estudo nacional mais antigo, 

realizado por Silva e Santos (2005)53, com 77 adultos e idosos hospitalizados no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), houve prevalência total de 35% de IU 

e parciais de 48%, 37% e 22% nas Clínicas Cirúrgica, Obstétrica e Médica, respectivamente53.  

Em estudo internacional com 2765 pacientes ambulatoriais, encontrou-se prevalência geral de 

12,0%, sendo a IUE a mais frequente (4,5%) seguida da IUU (3,1%) e IUM (1,2)35. No contexto 

hospitalar correlações estatisticamente significativas foram verificadas entre a prevalência de 

IU e disúria, infecções urinárias, tempo de internação e sexo masculino53. 

Nos estudos levantados, sexo feminino, idade avançada, baixa escolaridade, raça/etnia, 

DM tipo 2, HAS, Acidente Vascular Encefálico (AVE), obesidade, asma, tosse crônica, doenças 

neurológicas, depressão, polifarmácia, tabagismo, diarreia, constipação, incontinência fecal, 

Infecção do Trato Urinário (ITU) de repetição e limitação funcional foram os fatores mais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groutz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694448
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fortemente associados à presença de IU22, 25, 37, 54, 35, 30, 42, 38, 55, 20, 34, 39. Como se pode verificar, 

a IU é mais frequente entre as mulheres, o que tem sido ratificado na maioria dos estudos. No 

entanto, em um dos estudos53, correlações estatisticamente significativas foram verificadas 

entre prevalência de IU e sexo masculino. Entre as mulheres, idade avançada, ITU de repetição, 

menopausa, gestação, multiparidade, parto vaginal, cirurgia ginecológica (incluindo 

histerectomia) e a cistocele são considerados fatores associados ao desenvolvimento de IU22, 26, 

40, 48, 50, 41, 45, 47, 46, 56, 44, 42, 55, 39, 25, 54. Para os homens, a prevalência de IU aumenta 

progressivamente com a idade e pode ser maior entre aqueles que se encontram em ambientes 

de cuidados prolongados57. Homens submetidos à prostatectomia apresentam maior risco para 

IU34, 58. Essa tende a ser mais grave imediatamente após a cirurgia, apresentando melhora ao 

longo do tempo. Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP) está associada com incidência 

relativamente baixa de IU (aproximadamente 1%). No entanto, a prostatectomia radical acarreta 

um risco muito maior para o desenvolvimento de IU, com prevalências auto referidas que 

variam de 8% a 56% um ano após a cirurgia 59, 60, 61.Os fatores de risco para IU mencionados 

acima encontram-se sumarizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Fatores associados à incontinência urinária.  

(continua) 

Sexo feminino37, 54, 35 Tabagismo55 

Idade avançada30, 25, 54 Diarreia25 

Baixa escolaridade37, 30, 42 Constipação35 

Raça/etnia42, 34 Incontinência Fecal 35, 38 

DM tipo 238, 55, 54, 34, 22 ITU de repetição22 

HAS55 Menopausa55, 34 

AVE 37, 34, 35, 22 Gestação42, 56, 44, 45, 46 
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(continuação) 

Obesidade38, 55, 42, 39, 54 Multiparidade42, 55, 39, 25, 54 

Asma37, 30,55 Parto vaginal42, 47, 48, 50, 41 

Tosse crônica35 Cirurgia ginecológica (histerectomia)25 

Doenças Neurológicas35 Cistocele22 

Depressão25 Prostatectomia radical58, 59, 60, 61, 34 

Polifarmácia37 Limitação Funcional37, 34 

(conclusão)  

2.3 INCONTINÊNCIA ANAL/ FECAL 

A ICS19 define a incontinência anal (IA) como “a queixa de perda involuntária de fezes 

e/ou flatos” e a incontinência fecal (IF) como “a queixa de perda involuntária de fezes sólidas 

ou líquidas”, subdividindo-as em:  

 Incontinência fecal passiva: perda contínua de fezes sem a sensação ou vontade 

de evacuar;  

 Incontinência fecal coital: que ocorre durante a relação sexual vaginal. 

 Existem ainda algumas definições para os sintomas de disfunção anorretal como: 

 Incontinência flatal: queixa de perda involuntária de flatos;  

 Incontinência fecal de urgência: forte desejo de defecar com dificuldade de 

adiamento;  

 Incontinência flatal de urgência: perda involuntária de flatos associada à 

urgência. 

Além da ICS, a Classificação dos Critérios Diagnósticos de Roma III para os Distúrbios 

Gastrointestinais Funcionais (DIF) inclui o diagnóstico “Incontinência fecal funcional”, 

definida como “eliminação recorrente e descontrolada de material fecal em indivíduo com 

desenvolvimento correspondente a, pelo menos, quatro anos de idade, associada a um ou mais 

dos itens a seguir: funcionamento anormal dos músculos esfincterianos, normalmente 

enervados e estruturalmente intactos; discreta anormalidade estrutural e/ou inervação da 

musculatura esfincteriana; hábito intestinal normal ou alterado (por exemplo, retenção fecal ou 

diarreia) e causas psicológicas.” Para essa classificação, é preciso excluir as anormalidades 

estruturais ou neurogênicas como causas da incontinência62.  
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Existem inúmeros sistemas internacionais de classificação da gravidade da IF ou da IA, 

sendo os mais comuns o Pescatori Incontinence Score, o St Marks (Vaizey) Incontinence Score 

e o Fecal Incontinence Severety Index (FISI). Além destes, há ainda o Wexner (Cleveland Clinic 

Florida) Incontinence Score System, proposto por Jorge e Wexner63 em 1993, conhecido no 

Brasil como Índice de Incontinência Anal (IIA). Tal instrumento consiste em uma escala que 

inclui os itens característica da perda (sólida, líquida e gás), o uso de protetores de vestes e a 

alteração na QV, com subescores que variam de zero a quatro, a depender da frequência com 

que o item ocorre. O escore final varia de zero (completa continência) a 20 (franca 

incontinência), sendo que as faixas de 1 a 7, 8 a 13 e 14 a 20 correspondem às classificações 

incontinência leve, moderada e grave, respectivamente63.  

Em estudos internacionais de base populacional, a prevalência geral de IF encontrada 

variou de 6,4% a 15,3%, sendo de 6,4% a 17,7% para mulheres e de 3% a 12,6% para os 

homens64, 65, 66, 34. 

Em estudos internacionais com população de 50 anos ou mais, a IF teve prevalência 

geral de 4% a 10,4%, sendo de 4% a 8,2% para as mulheres e de 6,4% a 8,4% para os homens38, 

67, 25. Já em casas de repouso, as prevalências são ainda maiores, variando de 40 a 57,1% devido 

à idade avançada dos institucionalizados68, 69. Essa amplitude pode ser explicada, em parte, pelo 

fato de a IF ser um desdobramento do comprometimento funcional e da demência, razões mais 

comuns para a institucionalização do idoso70, 68, 69.  

No Brasil, alguns poucos estudos populacionais foram desenvolvidos. Santos e Santos 

(2011)10 realizaram estudo com 519 adultos moradores na área urbana da cidade de Pouso 

Alegre, Minas Gerais, por meio de amostragem estratificada por conglomerado. Detectaram 

prevalência de 7,0% para IA, tanto geral como para homens e mulheres10. Outro estudo de base 

populacional realizado em Londrina, Paraná, encontrou prevalência de IF de 3,6% (4% para 

mulheres e 3% para homens), sendo que 70,1% dos participantes apresentavam incontinência 

para fezes líquidas71.  

Em estudo realizado com pacientes internados em hospitais australianos, a prevalência 

global de IF foi de 6,5%, chegando a 24,4% em pacientes críticos72. Os fatores associados à IF 

no contexto hospitalar segundo o estudo foram: sexo feminino, idade avançada, baixo IMC, 

diagnósticos de internação como demência e lesão raquimedular, lesão por pressão estágio 1 e 

limitação funcional72. Não foram encontrados estudos nacionais sobre a prevalência de IA/IF 

em pacientes hospitalizados. 
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Os estudos populacionais nacionais apontam idade, presença de fissura anal, cirurgias 

uroginecológicas e anorretais, doenças neurológicas, AVE, diarreia, constipação, doença 

hemorroidária, multiparidade, prolapso uterino e cistocele como fatores associados à presença 

de IA71, 10.  

Os estudos internacionais destacam sexo feminino, idade avançada, raça/etnia, DM tipo 

2, obesidade, doenças neurológicas, demência/ déficit cognitivo, depressão, doença 

inflamatória intestinal, múltiplas comorbidades, tabagismo, diarreia, incontinência urinária, 

cirurgia anorretal, desnutrição, mobilidade reduzida, limitação funcional e radioterapia pélvica 

ou abdominal como importantes fatores associados ao desenvolvimento de IF68, 69, 66, 38, 65, 43, 72, 

25, 67, 73, 34, 64, 74, 75, 76, 77. Os estudos internacionais apontam ainda que para as mulheres idade 

avançada, retocele, cirurgia ginecológica (incluindo histerectomia), a gestação e a 

multiparidade são importantes fatores associados à IF66, 25, 73, 34, 65. 

Estudos sobre IF no período pós-parto identificaram lesão do esfíncter anal ocasionada 

durante o parto como uma das principais causas de IF em mulheres jovens76, 77, 75. 

Os fatores de risco para IF mencionados acima encontram-se sumarizados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Fatores associados à incontinência fecal. 

(continua) 

Sexo feminino38, 65, 43, 72 Incontinência urinária73, 66, 68, 69, 65 

Idade avançada25, 67, 43, 72, 66 Doença Hemorroidária10 

Raça/Etnia38 Cirurgia anorretal74, 71 

DM tipo 238, 73 Lesão de esfíncter anal durante o parto75, 76, 77 

Obesidade34 Cirurgia ginecológica (histerectomia)25, 71 

Doenças neurológicas73, 34, 71 Gestação73 

AVE71 Multiparidade25, 34, 10 

Depressão25, 64 Cistocele10 

Doença Inflamatória intestinal4 Limitação funcional73, 72 

Tabagismo73 Desnutrição72 

Diarreia25, 67, 4, 71, 65, 66, 69 Radioterapia pélvica ou abdominal75, 65 

Constipação4, 71 Lesão raquimedular72 
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(continuação) 

Lesão por pressão estágio 172 Múltiplas comorbidades66, 68 

Demência/déficit cognitivo68, 69 Mobilidade reduzida68 

Retocele65  

(conclusão) 

2.4  INCONTINÊNCIA COMBINADA 

Sabe-se que muitos fatores causais associados à gênese da IF e IU são comuns para 

ambas e, portanto, a ocorrência simultânea dessas incontinências é comum, denominando-se 

Incontinência Dupla (ID) ou Combinada (IC)78. A IC é considerada a extrema manifestação de 

disfunção do assoalho pélvico38, 79, 78, 80, 81. 

São poucos os estudos internacionais sobre IC na população geral. Estima-se que sua 

prevalência na comunidade ocorre entre 2,5% a 14,5%38, 79, 78, 80, 81. Em estudo com população 

com 50 anos ou mais, a prevalência de IC foi de 6% para mulheres e 1,9% para homens25. 

Assim como na literatura internacional, também entre as publicações científicas 

brasileiras encontra-se reduzido número de estudos sobre a IC. Em estudo realizado por Santos 

e Santos (2011)22 com a população de Pouso Alegre, Minas Gerais, encontrou-se prevalência 

geral auto referida de 3%, sendo 5% para mulheres e 1% para homens, enquanto que Amaro et 

al. (2009)41 constataram 2% de IC em mulheres residentes em Botucatu.  

A IC é citada principalmente em estudos com mulheres. Meschia et al. (2002)82 

relataram que 24% das 881 mulheres com IU participantes de sua pesquisa também tinham 

IA. No Reino Unido, a associação de ambas as incontinências estava presente em 8,4% das 

mulheres que faziam tratamento em uma clínica de ginecologia na cidade de Newport. O avanço 

da idade nas mulheres foi associado ao aumento da prevalência da IC83. 

Estudo secundário38, que utilizou dados de um estudo de coorte desenvolvido com 

enfermeiras, encontrou prevalência de IF superior no grupo com IU comparativamente ao grupo 

sem a condição prévia (16% e 8%, respectivamente) e a IU era 1,5 vez mais comum em 

mulheres com IF. No momento da avaliação transversal, as participantes tinham entre 62 e 87 

anos25.  

No estudo de Hatem et al. (2007)84, realizado com 2492 mulheres primíparas, seis meses 

após o parto, a prevalência da IC chegou a 10,4%. 



Revisão de Literatura 27 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

No contexto hospitalar, estudo realizado com 9861 pacientes em 227 hospitais 

australianos encontrou prevalência global de 5,2% de IC, chegando a 18,9% entre pacientes de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os fatores associados à IC no contexto hospitalar foram 

demência e presença de lesão raquimedular72. 

Os estudos nacionais e internacionais sobre a combinação das incontinências urinária e 

fecal mostram sexo feminino, idade avançada, raça/etnia, depressão e diarreia como alguns dos 

fatores mais importantes no desenvolvimento da IC e não se distinguem dos fatores associados 

às suas manifestações quando ocorrem isoladamente25, 72, 38, 10. Esses fatores provocam o 

enfraquecimento das estruturas pélvicas, músculos e ligamentos, que funcionam como uma rede 

de sustentação dos órgãos abdominais e pélvicos, ocasionando as incontinências63. Para o grupo 

de mulheres, outros fatores ganham importância na manifestação da IC, tais como: 

multiparidade e histerectomia38, 25.  

Os fatores de risco para IC mencionados acima encontram-se sumarizados no Quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Fatores associados à incontinência combinada. 

Sexo feminino25, 72, 10 Diarreia25 

Idade avançada25 Multiparidade38 25 

Raça/etnia38, 25 Histerectomia25 

Demência72 Desnutrição72 

Depressão25, 38 Limitação funcional38, 72 

Lesão raquimedular72  

2.5 CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

A constipação intestinal (CI) é um sintoma e não uma doença e, na maioria dos casos, é 

causada por desordens fisiológicas e não estruturais do intestino.  

Baseada nos Critérios de Roma III, a ICS define a CI como “a ocorrência de movimentos 

intestinais infrequentes e/ou incompletos e/ou quando há a necessidade de esforço frequente ou 

assistência manual para defecar”19, 62
. 

A CI é controversa quanto à sua definição, devido à dificuldade em determinar o que é 

considerado um hábito intestinal saudável. A frequência evacuatória com três ou mais 

evacuações por semana é o parâmetro mais utilizado para estabelecer o padrão intestinal 



Revisão de Literatura 28 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

normal, porém, após a publicação dos Critérios de Roma, no final da década de 80, outros 

fatores vêm sendo incorporados à caracterização do hábito intestinal como o esforço 

evacuatório, a consistência das fezes e o esvaziamento retal62. 

A CI tem sido classificada como Distúrbios Gastrointestinais Funcionais, de acordo com 

os Critérios de Roma III62. Esse consenso teve sua primeira versão publicada em 1988 e 

destinou-se à classificação das disfunções do aparelho gastrointestinal baseada em sintomas 

clínicos. Segundo os Critérios de Roma III, para o diagnóstico de CI funcional, o quadro deve 

preencher dois ou mais dos seguintes critérios:  

 esforço evacuatório durante, pelo menos, 25% das defecações;  

 fezes grumosas ou duras em, pelo menos, 25% das defecações;  

 sensação de evacuação incompleta em, pelo menos, 25% das defecações;  

 sensação de obstrução/bloqueio anorretal das fezes em, pelo menos, 25% das 

defecações;  

 manobras manuais para facilitar, pelo menos, 25% das defecações (por exemplo, 

evacuação com ajuda digital, apoio do assoalho pélvico);  

 menos de três evacuações por semana. 

 Esses critérios devem estar presentes nos últimos três meses com início dos 

sintomas há, pelo menos, seis meses antes do diagnóstico. 

   Além dos Critérios de Roma, existem alguns instrumentos úteis para auxiliar no 

estudo e qualificação da CI como a Escala de Bristol para Consistência de Fezes - EBCF (Bristol 

Stool Form Scale), desenvolvida e validada por Lewis e Heaton (1997)85, já adaptada 

culturalmente e validada no Brasil86. Seu objetivo é avaliar, de maneira descritiva, a forma do 

conteúdo fecal, utilizando métodos gráficos que representam sete tipos de fezes, de acordo com 

sua forma e consistência85. A escala identifica sete categorias, incluindo duas que estão 

associadas à CI: tipo 1-pequenas bolinhas duras, separadas como coquinhos (difícil para sair); 

tipo 2- formato de linguiça encaroçada, com pequenas bolinhas grudadas; tipo 3- formato de 

linguiça com rachaduras na superfície; tipo 4- alongada com formato de salsicha ou cobra, lisa 

e macia; tipo 5 – pedaços macios e separados, com bordas bem definidas (fáceis de sair); tipo 

6- massa pastosa e fofa, com bordas irregulares e tipo 7- totalmente líquida, sem pedaços sólidos 

85, 86. 

A CI ainda pode ser classificada de acordo com a sua etiologia em primária ou 

secundária. A CI primária é aquela provocada por desordens diretamente relacionadas ao 

funcionamento do intestino e são divididas em constipação com trânsito intestinal normal, 



Revisão de Literatura 29 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

constipação com trânsito intestinal lento e disfunções anorretais. Já a CI secundária ocorre em 

função de outras doenças, podendo ser elas intestinais (tumores, intussuscepção retal, fissuras 

anais, estenoses, Doença de Chagas, Megacólon Chagásico, retocele, Síndrome do Intestino 

Irritável -SII e prolapso retal), metabólicas (insuficiência renal crônica, DM, 

hiperparatireoidismo), neurológicas (AVE, demências, esclerose múltipla), cardíacas 

(insuficiência cardíaca congestiva- ICC) e psiquiátricas (depressão, distúrbios de ansiedade). A 

CI secundária também pode ocorrer por uso contínuo de medicações como analgésicos 

opióides, anticolinérgicos, antipsicóticos, anti-histamínicos, antidepressivos tricíclicos, entre 

outras87.  

Em revisão de literatura sobre a prevalência de CI em amostras populacionais realizada 

por Bharucha et al. (2013)88, encontrou-se prevalência de 16% em adultos, atingindo a taxa de 

33,5% em maiores de 60 anos. A prevalência de CI foi 1,5 vez maior em mulheres e em idosos 

institucionalizados88. 

Em estudo multinacional já mencionado anteriormente89, os participantes auto referiram 

a constipação por entrevista realizada através de ligação telefônica. A prevalência média entre 

os países foi 16,2%, distribuindo-se em 14,1% na Argentina; 21,7% na Colômbia; 16,7% no 

Brasil; 15,2% na China; 12,9% na Indonésia e 16,7% na Coreia do Sul89. 

 No Brasil, também há poucos estudos sobre a CI. Utilizando os dados obtidos 

por meio de inquérito domiciliar de pessoas que compuseram amostra por conglomerado, 

estratificada por sexo e idade, na área urbana da cidade de Londrina, no Paraná, realizaram-se 

duas publicações, conforme emprego ou não dos Critérios de Roma III. Utilizando tais critérios, 

os autores obtiveram prevalência total de 14,6%, sendo maior entre as mulheres (21,9%), 

comparativamente aos homens (5,3%)90. Na segunda publicação, baseando-se somente na auto 

referência, os autores constataram prevalências superiores a 25,2% para a população geral, 

37,2% entre as mulheres e 10,2% entre os homens91. Em outro estudo brasileiro realizado com 

universitários no município de São Paulo, a prevalência de CI encontrada foi de 20%92. 

No contexto hospitalar, estudo realizado por Gau et al. (2015)93 com 1076 pacientes 

com 65 anos ou mais admitidos em um hospital do sudeste de Ohio, encontrou- se uma 

prevalência de 38% de constipação entre os entrevistados93. Em estudo italiano com 192 

pacientes com 67 anos ou mais, a prevalência de CI encontrada foi de 34,9%94. O primeiro 

estudo considerou constipado aquele que apresentasse menos de uma evacuação a cada três dias 

ou 0,33 evacuação por dia. O segundo estudo definiu como constipado aquele que estava em 

uso de medicações laxativas ou enemas uma vez por dia, mais que um dia do total de dias 
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internado. Os fatores associados à constipação intestinal no contexto hospitalar foram: sexo 

feminino, idade, tabagismo, história de déficit cognitivo, uso prévio de laxativos, diagnósticos 

de internação como exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), ICC, 

pneumonia e uso de medicações como anticolinérgicos, diuréticos, antibióticos, cálcio, potássio 

e relaxantes musculares durante a internação93, 94. 

Nas publicações nacionais, os fatores associados à CI foram: sexo feminino, idade 

avançada, baixo nível socioeconômico, doenças do sistema nervoso, AVE, trauma ou ferimento 

ao redor do ânus, fissura anal, fístula anal, doenças hemorroidárias e cirurgias anorretais90, 91. 

Segundo os autores, etnia negra, idade avançada, fissura anal, a cirurgia anorretal, o trauma ou 

ferimento ao redor do ânus, a retocele e a doença hemorroidária destacam-se entre as mulheres 

como fatores associados à CI e, para os homens, idade avançada, doenças do sistema nervoso 

e AVE90, 91. 

Já os estudos internacionais apontam o sexo feminino, idade avançada (principalmente 

acima de 65 anos), baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, história familiar de 

constipação, DM tipo 2, obesidade, hipotireoidismo, doença renal crônica, doenças 

neurológicas, AVE, depressão, demência, baixo consumo de líquidos, baixo consumo de fibras, 

mobilidade reduzida e o estilo de vida sedentário como fatores associados à CI95, 96, 21, 97, 98, 99, 

89,94, 100.  

Os fatores de risco para CI mencionados encontram-se sumarizados no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Fatores associados à constipação intestinal. 

               (continua) 
Sexo feminino95, 96, 91, 90, 21, 93 Demência98 

Idade avançada97, 91, 21, 93 Trauma ou ferimento ao redor do ânus91 

Baixa escolaridade97 Fissura anal90, 91 

Baixa nível socioeconômico97, 21, 90 Fístula91 

Etnia negra91 Doença hemorroidária90, 91 

História familiar de constipação 97 (Mugie et 

al., 2011) 
Prolapso Retal 90, 91 

DM tipo 2100, 98 Cirurgias anorretais90, 91 

Obesidade97 Retocele91 

Hipotireoidismo98 Gestação100 

Doença renal crônica e distúrbios  Baixo consumo de líquidos89 
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           (continuação) 

eletrolíticos98  

Doenças neurológicas99, 91, 98, 102 Baixo consumo de fibras102 

AVE 91, 94 Mobilidade reduzida102, 97 

Depressão97 Sedentarismo97 

Medicações (anticolinérgicos, diuréticos, 

antibióticos, cálcio, potássio, relaxantes 

musculares)93 

Diagnósticos de internação (DPOC 

exacerbado, ICC, Pneumonia)93 

(conclusão) 
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3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Os estudos epidemiológicos mostram que a ocorrência das diferentes incontinências, de 

forma isolada ou combinada, e da CI não é pouco frequente na população, principalmente em 

grupos específicos como idosos e mulheres. Como se pode constatar na revisão de literatura, os 

estudos epidemiológicos sobre essas condições são predominantemente de base populacional 

sendo escassa a literatura para o estabelecimento de um diagnóstico dos seus valores em 

pacientes hospitalizados.  

A investigação sobre a prevalência e fatores associados às IU, IF, IC e CI em pacientes 

hospitalizados certamente promoverá subsídios para a sensibilização dos profissionais de saúde 

sobre a importância dessas necessidades passíveis de diagnóstico, prevenção e intervenção 

durante o período de internação. Além disso, o reconhecimento de que essas condições também 

existem no âmbito hospitalar pode auxiliar a equipe de enfermagem no planejamento do 

processo de trabalho, a partir da determinação do grau de dependência de cuidados de 

enfermagem do paciente e no desenvolvimento de ações específicas voltadas ao cuidar dessas 

pessoas. E sobretudo, a necessidade de tais estudos precede a proposição de intervenções 

preventivas e terapêuticas, o que justifica a importância da presente investigação. 
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4 PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

 Qual a prevalência das incontinências urinária e fecal, de forma isolada e 

combinada, e da constipação intestinal em pacientes hospitalizados?  

 Quais os fatores associados à essas ocorrências em pacientes hospitalizados?  
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar a prevalência das incontinências urinária e fecal, de forma isolada e 

combinada, e da CI e as variáveis sociodemográficas e clínicas associadas às 

suas ocorrências em pacientes hospitalizados. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 

hospitalizados;  

 Caracterizar as condições das IU e IF, isolada e combinada, e da CI de acordo 

com a frequência, a intensidade e a gravidade.  
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6 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, transversal, analítico e descritivo. 

6.2 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi inserido na Plataforma Brasil para seu envio aos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP (EEUSP) e do HU-USP. Após aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa da EEUSP e do HU-USP, com os respectivos CAAE 

51278715.0.0000.5392 (ANEXO H) e CAAE 51278715.0.3001.0076 (ANEXO J), os dados 

foram coletados mediante o consentimento do paciente ou de um familiar responsável para a 

sua participação no estudo. Para tanto, esses foram orientados quanto aos objetivos e 

procedimentos da pesquisa e seu consentimento foi confirmado por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A) em duas vias, ficando uma 

com o paciente ou familiar e a outra com a pesquisadora. Utilizando-se o TCLE, assegurou-se 

o anonimato, o sigilo dos dados coletados e o direito de desistir de participar do estudo em 

qualquer momento sem penalização, conforme a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS).   

6.3 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no HU-USP, nas unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 

UTI adulto e Alojamento Conjunto.  

O HU-USP é um hospital secundário, referência para a região oeste. Atende à 

comunidade USP (alunos, professores e trabalhadores) e à população de sua área de abrangência 

(regiões de Jaguaré, Vila Sônia, Rio Pequeno e Butantã). É composto de 178 leitos ativos em 

unidades de internação, assim distribuídos: Clínica Médica – 35 leitos, Clínica Cirúrgica - 36 
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leitos; Pediatria - 30 leitos; Alojamento Conjunto – 36 leitos; Berçário - 16 leitos; Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto - 12 leitos; e Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica - 13 leitos. 

Considerando-se as unidades de internação de interesse deste estudo, ou seja, aquelas 

destinadas a pacientes adultos ou idosos, totalizam 119 leitos. 

Na instituição usada como cenário deste estudo, não há a utilização de qualquer 

protocolo assistencial desenvolvido especificamente para o manejo de incontinências ou da 

constipação. No entanto, todas as unidades de internação dispõem do sistema para a 

documentação eletrônica do processo de enfermagem denominado PROCEnf-USP (Peres et al., 

2011), organizado segundo a estrutura das classificações da North American Nursing Diagnosis 

Association - International (NANDA-I)18. Nela encontra-se disponível um amplo conjunto de 

diagnósticos de enfermagem relacionados às incontinências e à CI: incontinência intestinal, 

incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, incontinência urinária 

funcional, incontinência urinária por transbordamento, incontinência urinária reflexa, 

incontinência urinária total, constipação intestinal, constipação percebida e risco de constipação 

intestinal. Para cada diagnóstico de enfermagem elencado, o sistema oferece uma gama de 

possíveis resultados, intervenções e atividades de enfermagem para aquele determinado 

problema. Dessa forma, apesar da ausência de protocolos assistenciais, o processo de 

enfermagem informatizado facilita a identificação e o manejo dos problemas em questão. 

6.4 POPULAÇÃO/ AMOSTRA 

A população do estudo foi constituída de todos os pacientes adultos internados no HU-

USP, nas Unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, UTI adulto e Alojamento Conjunto 

durante o período de coleta de dados.  

A taxa média de ocupação dos leitos, nos quatro dias em que se procedeu à coleta de 

dados, foi de 86,13%, totalizando 410 pacientes internados.  

6.4.1 Cálculo da Amostra 

O cálculo da amostra do estudo baseou-se na prevalência global de 25% para qualquer 

uma das condições (IU, IF e CI), a partir da condição mais frequente na população, a 
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incontinência urinária33, 31, 32, 103, 54, 34. Dessa forma, 290 sujeitos deveriam constituir a amostra 

do presente estudo.  

Para a estimativa do tamanho da amostra, assumiu-se margem de erro (α) de 5% e 

Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), utilizando-se a seguinte fórmula:  

 

Onde n0 é o tamanho da amostra final, Z2 é o intervalo de confiança adotado, p é a 

proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos interessados em 

estudar, q é a proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que estamos 

interessados em estudar (q = 1 – p) e d2 é a margem de erro adotada.  

6.4.2 Seleção da Amostra 

A amostra do estudo foi constituída de pacientes que atenderam os critérios de seleção 

descritos a seguir. 

6.4.2.1 Critérios de inclusão do estudo: 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

 Ter condições clínicas e cognitivas, ou seja, estar consciente e orientado, para 

responder às questões ou estar acompanhado de informante no momento da 

coleta de dados*. 

 

*Esse critério de seleção geral não se aplica à seleção de pacientes investigados para 

Constipação Intestinal, pois, mesmo que esteja acompanhado de informante, o paciente 

necessariamente precisa estar consciente e orientado para responder aos questionários 

específicos de Constipação Intestinal, já que contem questões que só podem ser respondidas 

pelo próprio indivíduo. 
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6.4.2.2 Critérios de Exclusão para investigação de Incontinência Urinária: 

 Uso de cateter vesical de demora (CVD); 

 Anúria; 

 Presença de derivação urinária (nefrostomia, cistostomia, vesicostomia, 

ureteroileostomia de Bricker). 

6.4.2.3 Critérios de Exclusão para a investigação de Incontinência Fecal: 

 Uso de cateter retal; 

 Presença de derivação intestinal (colostomia e/ou ileostomia). 

6.4.2.4 Critérios de Exclusão para a investigação de Constipação Intestinal: 

 Uso de cateter retal; 

 Inconsciência/desorientação;  

 Presença de derivação intestinal (colostomia e/ou ileostomia). 

 

Os critérios de exclusão foram estabelecidos especificamente para a investigação de 

cada condição, o que permitiu que o paciente que apresentasse algum critério de exclusão para 

uma dada condição permanecesse no estudo para a investigação das demais condições.  

Trinta e oito (9,2%) pacientes foram excluídos do estudo, devido idade menor que 18 

anos (16), confusão mental sem a presença de informante (15); inconscientes sem a presença 

de informante (3) e recusa (4); e 27 pacientes (6,5%) não foram abordados (perdas) por motivos 

diversos: alta hospitalar (11), transferência para o centro cirúrgico ou obstétrico (14), realização 

de exames ou procedimentos (1) e transferência para outra instituição (1) (Figura 1). Assim, as 

amostras parciais nos meses de março, abril, maio e junho foram de 90, 83, 79 e 93 pacientes, 

respectivamente, totalizando amostra final de 345 pacientes (Figura 2).  
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Figura 1 -  Fluxograma de seleção da amostra.  

 

 

Figura 2 - Distribuição dos pacientes por dia de coleta de dados. São Paulo, 2016. 

 

    

Do total de pacientes entrevistados, 34,5% estavam internados na Clínica Médica, 

29,3% na Clínica Cirúrgica, 26,4% no Alojamento Conjunto e 9,9% na UTI. O tempo médio 

de internação foi de 8,44 dias (Desvio Padrão -DP=13,9). 
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6.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

6.5.1 Variável Dependente 

 Incontinência urinária (IU): perda atual e involuntária de urina. 

 

 Incontinência Fecal (IF): perda atual e involuntária de fezes sólidas ou líquidas. 

Neste estudo, optou-se por investigar a IF ao invés da IA, pois os instrumentos 

utilizados para a caracterização das perdas - Índice de Incontinência Anal (IIA) 

e Hábito Intestinal na População Geral-  não preveem a caracterização da perda 

exclusiva de flatos. Portanto, para a caracterização do fenômeno foi considerado 

o conceito de incontinência fecal (IF), ou seja, foram considerados somente 

aqueles pacientes que apresentavam a perda de fezes acompanhada ou não da 

perda de flatos. 

 

 Constipação Intestinal (CI): a ocorrência de movimentos intestinais 

infrequentes e/ou incompletos e/ou quando há a necessidade de esforço 

frequente ou assistência manual para defecar. Dois ou mais dos seguintes 

Critérios de Roma III devem estar presentes nos últimos três meses com início 

dos sintomas há, pelo menos, seis meses: esforço evacuatório durante, pelo 

menos, 25% das defecações; fezes grumosas ou duras em, pelo menos, 25% das 

defecações; sensação de evacuação incompleta em, pelo menos, 25% das 

defecações; sensação de obstrução/bloqueio anorretal das fezes em, pelo menos, 

25% das defecações; manobras manuais para facilitar, pelo menos, 25% das 

defecações (por exemplo, evacuação com ajuda digital, apoio do assoalho 

pélvico); e menos de três evacuações por semana62. No presente estudo optou-

se por caracterizar o hábito baseado nos últimos sete dias, adaptando-se a 

questão temporal dos sintomas contida nos critérios de Roma III, como será 

esclarecido em item 6.6.2.1. 
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6.5.2 Variáveis Independentes 

A seleção das variáveis independentes do estudo, demográficas e clínicas, baseou-se na 

revisão bibliográfica e estão descritas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Variáveis independentes selecionadas para as análises de associação com IU, IF, 

IC e CI.  

                                                                                                                                    (continua) 

Variável Natureza Categorias de resposta 

Sexo Nominal  Feminino/Masculino 

Idade Discreta Em anos 

Cor da pele Nominal Branca/Preto/Pardo/Amarelo 

Escolaridade Discreta Em anos 

Escolaridade Ordinal 
1.Analfabeto / 2.Ensino Fundamental / 3.Ensino Médio 

/ 4.Ensino Superior/ 5.Pós-graduação  

Ocupação Ordinal 

1.Planejamento e organização/ 2.Empresário, direção e 

gerência/ 3.Não qualificado na Execução/ 4.Semi-

qualificado na execução/ 5.Qualificado na execução/ 

6.Apoio/ 7.Não tem * 

Situação 

empregatícia 
Nominal 

1.Assalariado com registro em carteira/ 2.Assalariado 

sem registro em carteira/ 3.Autônomo/ 4.Trabalho 

informal/5.Aposentado/6.Pensionista/7.Desempregado/ 

8.Afastado  

Renda Contínua Em reais 

Tempo de 

internação 
Discreta Em dias 

Diagnóstico de 

internação 
Nominal 

1.Doenças infecciosas e parasitárias/ 2. Neoplasias/ 3. 

Doenças do sangue ou imunológicas/ 4.Doenças 

endócrinas, nutricionais ou metabólicas/ 5.Transtornos 

mentais e comportamentais/ 6. Doença do sistema 

nervoso/ 7. Doenças do aparelho circulatório/ 8. 

Doenças do aparelho respiratório/ 
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         (continuação) 

Variável Natureza Categorias de resposta 

Diagnóstico de internação Nominal 

9. Doenças do aparelho digestivo/ 10. 

Doenças do aparelho geniturinário/ 11. 

Doenças do sistema osteomuscular e 

conjuntivo/ 12. Gravidez e puerpério/ 

13. Lesões por envenenamento ou causa 

externa 

HAS Nominal Sim/Não 

DM Nominal Sim/Não 

Insuficiência Cardíaca  Nominal Sim/Não 

AVE Nominal Sim/Não 

Lesão Raquimedular Nominal Sim/Não 

Esclerose Múltipla Nominal Sim/Não 

Alzheimer Nominal Sim/Não 

Parkinson Nominal Sim/Não 

Demência Nominal Sim/Não 

Depressão Nominal Sim/Não 

Megacólon Chagásico Nominal Sim/Não 

Síndrome do Intestino 

Irritável/ Doença 

Inflamatória Intestinal 

 Nominal Sim/Não 

Insônia Nominal Sim/Não 

Asma Nominal Sim/Não 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica  
Nominal Sim/Não 

Obesidade Nominal Sim/Não 
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(continuação) 

Variável Natureza Categorias de resposta 

Neoplasia de Intestino Nominal Sim/Não 

Hipotireoidismo Nominal Sim/Não 

Doença Renal Nominal Sim/Não 

Hepatopatia Nominal Sim/Não 

Tabagismo Nominal Sim/Não/Ex-Tabagista 

Etilismo Nominal Sim/Não/Ex-Etilista 

Limitação Funcional Nominal Sim/Não 

Fissura anal Nominal Sim/Não 

Prolapso retal Nominal Sim/Não 

Abscesso/Infecção anal Nominal Sim/Não 

Trauma/Ferimento anal Nominal Sim/Não 

Doença hemorroidária Nominal Sim/Não 

Infecção urinária de 

repetição 
Nominal Sim/Não 

Disúria Nominal Sim/Não 

Diarreia Nominal Sim/Não 

Medicações em uso  Nominal 

Diuréticos/Antinflamatórios/Anti-

histamínicos/Aniticolinérgicos/Opióides/Ant

idepressivos/Laxantes 

Cirurgia anorretal Nominal Sim/Não 

Radioterapia pélvica Nominal Sim/Não 

Uso prévio de cateterismo 

vesical intermitente 
Nominal Sim/Não 
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(continuação) 

Variável Natureza Categorias de resposta 

Uso prévio de cateterismo 

vesical de demora 
Nominal Sim/Não 

Uso de fralda Nominal 

1.Sim, no momento/ 2. Sim, já fazia uso em 

casa/ 3. Não faz uso de fralda/ 4. Já fez uso 

de fralda na internação, mas não usa no 

momento  

Retocele Nominal Sim/Não 

Cistocele Nominal Sim/Não 

Prolapso Uterino Nominal Sim/Não 

Número de Gestações Intervalar 
Zero/ Uma/ Duas/ Três/ Quatro/ Cinco ou 

mais/Nenhuma  

Número de Partos Intervalar 
Zero/ Um/ Dois/ Três/ Quatro/ Cinco ou 

mais/Nenhum 

Laceração Anal Nominal Sim/Não 

Laceração Vaginal Nominal Sim/Não 

Episiotomia Nominal Sim/Não 

Menopausa Nominal Sim/Não 

Cirurgias Uroginecológicas Nominal Sim/Não 

Impotência sexual Nominal Sim/Não 

Cirurgia urológica Nominal Sim/Não 

Hiperplasia Prostática 

Benigna 
Nominal Sim/Não 

    (conclusão) 

   *Fonseca e Salum (1997,2000)  
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6.6 COLETA DE DADOS 

6.6.1   Procedimentos para a coleta de dados 

Após aprovação do projeto pelos Comitês de Ética de ambas as instituições (EEUSP e 

HU-USP), os dados foram coletados pela autora do estudo e por outros três enfermeiros sem 

vínculo profissional com o HU-USP. Esses foram convidados a participar do estudo, de acordo 

com os seguintes critérios: ser estomaterapeuta com experiência clínica na área, ter fluência na 

língua portuguesa e ter interesse e disponibilidade para participar da coleta de dados nos dias 

estipulados. Para tanto, submeteram-se a uma capacitação para a explanação sobre o projeto 

com ênfase na aplicação dos instrumentos de coleta. Realizou-se aplicação prática dos 

instrumentos com uma funcionária do hospital, que se voluntariou a responder à entrevista 

conduzida pela autora e registrada pelos demais coletadores. Objetivou-se verificar o nível de 

concordância entre as respostas dos coletadores e da autora, além do esclarecimento de dúvidas. 

Tendo em vista também serem especialistas em estomaterapia, obteve-se concordância total 

entre as respostas já com essa única atividade prática. 

A coleta de dados foi realizada em quatro etapas, sendo que cada etapa aconteceu em 

um único dia, sempre no dia 18, nos meses de março, abril, maio e junho, começando às 7h e 

finalizando às 19h. A coleta de dados foi realizada nas unidades de internação, UTI adulto, 

Clínica Cirúrgica, Clínica Médica e Alojamento Conjunto. 

Na primeira etapa (18 de março), os enfermeiros estomaterapeutas foram distribuídos 

aleatoriamente entre as unidades de internação, sendo que cada um deles ficou responsável pela 

coleta de dados do número total de internados naquela unidade. Nas etapas seguintes, houve 

um rodízio entre os coletadores, de forma que cada um deles passasse a coletar dados na unidade 

em que ainda não havia coletado.  

Tendo em vista que o paciente poderia ser transferido de uma unidade à outra, durante 

o período da coleta de dados, principalmente da UTI para as unidades de internação, a 

pesquisadora disponibilizou para os coletadores listas atualizadas, organizadas por ordem 

alfabética, contendo os nomes dos pacientes já entrevistados, assim como daqueles pacientes 

recém admitidos em leitos que estavam desocupados no início da coleta de dados. 

Os pacientes hospitalizados que atendiam aos critérios de inclusão foram convidados a 

assinar o TCLE. Somente após a assinatura do TCLE, os participantes foram entrevistados para 

a sua caracterização sóciodemográfica e clínica, identificação da ocorrência de incontinência 
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ou constipação intestinal e caracterização da gravidade das incontinências e da CI, quando 

presentes (Figura 3). 

 

Figura 3 - Fluxograma de Coleta de dados. São Paulo, 2016. 

 

 

 

A Figura 3 mostra que o paciente internado nas unidades de interesse e que preencheu 

os critérios de inclusão participou de uma primeira entrevista com a aplicação do questionário 

de dados Sociodemográficos e Clínicos (Apêndice B). 

Naqueles pacientes em que a IU, IF e/ou CI foram identificadas, foi excluída a presença 

dos critérios específicos de exclusão para cada condição identificada através de um breve exame 
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físico. Confirmada a ausência destes critérios específicos, o paciente ou o informante respondeu 

aos instrumentos de gravidade de cada condição constatada. Importante ressaltar que a presença 

de algum critério de exclusão para dada condição não o excluiu do estudo para a investigação 

das demais condições apresentadas. A coleta de dados foi complementada pela consulta aos 

prontuários e registros do paciente.  

6.6.2 Instrumentos para a coleta de dados 

Cinco instrumentos foram utilizados para a coleta de dados: questionário de dados 

Sociodemográficos e Clínicos, International Consultation on Incontinence Questionnaire - 

Short Form (ICIQ-SF) (ANEXO A), Características das Perdas Urinárias (ANEXO B), Índice 

de Incontinência Anal (IIA) (ANEXO C) e Hábito Intestinal na População Geral (ANEXO D).  

O questionário de dados Sociodemográficos e Clínicos foi utilizado para a 

caracterização geral da amostra, levantamento das variáveis clínicas de interesse e identificação 

da presença das incontinências e da constipação; ICIQ-SF e Características das Perdas Urinárias 

para a caracterização da gravidade da IU; Hábito Intestinal na População Geral (questões de 

15-28) e Índice de Incontinência Anal - IIA para a caracterização da gravidade da IF; e Hábito 

Intestinal na População Geral (questões de 34-45) para a caracterização da CI. 

6.6.2.1 Questionário de dados Sociodemográficos e Clínicos (APÊNDICE B)  

O questionário de dados Sociodemográficos e Clínicos foi baseado naquele 

desenvolvido por Santos e Santos, em 201022. 

Ele é composto de três partes, sendo a primeira parte referente às variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, cor da pele, escolaridade, profissão, ocupação, número de 

filhos, renda familiar, situação marital, religião, etc) e a segunda parte referente às variáveis 

clínicas para IU, IF e CI (diagnóstico de internação, HAS, DM tipo 2, Insuficiência Cardíaca - 

IC, DPOC, Lesão raquimedular, Esclerose Múltipla, Alzheimer, Parkinson, demência senil, 

depressão, tabagismo, etilismo, obesidade, diarreia, cirurgias ginecológicas/ urológicas/ 

anorretais, radioterapia pélvica ou abdominal, limitação funcional, Megacólon Chagásico, 

Síndrome do Intestino Irritável (SII)/ Doença Inflamatória Intestinal, neoplasia de 

intestino/reto, hipotireoidismo, doença renal, hepatopatia, doença hemorroidária, abscesso 
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/infecção ao redor do ânus, trauma ou ferimento no reto/ânus, fissura anal, retocele, cistocele, 

prolapso retal, prolapso uterino, menopausa, gestação, tipo de parto, episiotomia, laceração anal 

ou de vagina, disúria, ITU de repetição, utilização prévia de dispositivos como cateter urinário 

de demora, cateter vesical de alívio e cateter  retal, medicações em uso e uso de fralda durante 

a internação). A classificação da ocupação baseou-se na adaptação realizada por Salum 

(2000)104 e Fonseca (1967)105(ANEXO G). 

A terceira parte consiste em perguntas baseadas nas definições de IU, IF e CI, com o 

objetivo de identificar os pacientes com perdas ou constipação intestinal e direcioná-los à 

aplicação dos instrumentos específicos, de acordo com o fluxograma de coleta de dados (Figura 

3).  

Tanto para a identificação de IU como IF utilizou-se uma questão elaborada com base 

em suas definições estabelecidas pela Internacional Continence Society (ICS), considerando-se 

a ocorrência atual do problema como a presença da condição (Quadro 6). 

No caso da CI, as perguntas definidoras foram baseadas nos critérios de Roma III, sendo 

considerada a presença da CI quando dois ou mais critérios fossem preenchidos, conforme 

preconizam os Critérios de Roma III. A rigor, segundo os critérios de Roma III, as perguntas 

devem ser feitas baseadas no hábito intestinal dos últimos seis meses. Porém, levantar o hábito 

intestinal dos últimos seis meses não traria informações específicas sobre a condição atual do 

indivíduo na situação de hospitalização, mesmo que já apresentasse a condição (incontinência 

ou constipação) previamente à internação. Isso significaria a perda das perturbações atuais no 

hábito intestinal provocadas pela internação, devido às mudanças de ambiente, de dieta, ao uso 

de medicações constipantes, etc. Desta forma, optou-se por caracterizar o hábito baseado nos 

últimos sete dias, adaptando-se a questão temporal dos sintomas contida nos critérios de Roma 

III (Quadro 6). Além disso, os pacientes foram esclarecidos quanto à exclusão de sintomas 

decorrentes de viroses ou doenças intestinais passageiras.  
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Quadro 6 - Questões definidoras de IU, IF e CI presentes no questionário de dados 

Sociodemográficos e Clínicos utilizadas para a captação de IU, IF e CI.  

Condição Questões definidoras  
Respostas consideradas 

para inclusão 

In
co

n
ti

n
ên

ci
a

 

U
ri

n
á

ri
a
  

Você tem perda atual de urina (escape) contra 

sua vontade? 
Sim 

In
co

n
ti

n
ên

ci
a

 

F
ec

a
l Você tem perda atual de fezes (escape) contra 

sua vontade? Sim 

C
o
n

st
ip

a
çã

o
  

  
  

  
  

In
te

st
in

a
l 

Nos últimos sete dias com que frequência você 

está evacuando? 

Duas vezes ou menos por 

semana 

Nos últimos sete dias, você precisou fazer 

muito esforço para evacuar (por mais de 1 ou 

2 minutos)? 

Sim, frequentemente (mais de 

25 % das vezes) 

Sim, geralmente (mais de 75% 

das vezes) 

Nos últimos sete dias, quantas vezes suas 

fezes se apresentaram endurecidas? 

Frequentemente (mais de 

25% das vezes) 

Geralmente (mais que 75% 

das vezes) 

Nos últimos sete dias, após evacuar, você 

sentiu que ainda havia fezes para serem 

eliminadas? 

Frequentemente (mais de 

25% das vezes) 

Geralmente (mais que 75% 

das vezes) 

Nos últimos sete dias, você sentiu que seu reto 

ou seu ânus estava obstruído dificultando a 

passagem das fezes? 

Frequentemente (mais de 

25% das vezes) 

Geralmente (mais que 75% 

das vezes) 



Casuística e Métodos 54 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

6.6.2.2 International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-

SF) (ANEXO A) 

O ICIQ-SF é um questionário simples, breve e auto administrável, utilizado para 

caracterizar a perda urinária e seu impacto na qualidade de vida de pacientes de ambos os sexos. 

Foi originalmente desenvolvido e validado na língua inglesa por Avery et al. (2001)106 e 

traduzido e validado para a língua portuguesa por Tamanini et al. (2004)40. É composto de seis 

questões, as duas primeiras referem-se aos dados demográficos (idade e sexo), as três seguintes 

tratam da frequência e quantidade das perdas e o quanto ela interfere na vida diária. As questões 

admitem escores parciais que, quando somados, produzem um escore final de gravidade. A 

última questão busca caracterizar em que situação ocorre a perda. Nesse instrumento não há 

ponto de corte para estratificação da gravidade da perda, porém seus escores são diretamente 

proporcionais à magnitude da incontinência urinária. 

6.6.2.3 Características das Perdas Urinárias (ANEXO B) 

 Desenvolvido por Silva e Santos (2005)53, tem sido utilizado em estudos desenvolvidos 

por Santos com diferentes colaboradores107, 108, 26, 22 nos últimos anos. É composto de 13 

questões que se destinam à caracterização das perdas urinárias, incluindo o tempo, as condições, 

a frequência e a quantidade das perdas urinárias e a utilização e a frequência das trocas de 

recursos de contenção. Tal instrumento não produz escores parciais ou finais e a compreensão 

da gravidade da IU depende da interpretação do especialista que o aplica. Embora não tenha 

sido validado formalmente, sua validação tem ocorrido por meio dos estudos em que já foi 

empregado107, 108, 26, 22. No presente estudo, só foram utilizadas as questões que tratavam de 

aspectos não contemplados no instrumento ICIQ-SF para se evitar a duplicidade de dados. 

6.6.2.4 Índice de Incontinência Anal – IIA (ANEXO C) 

Proposto por Jorge e Wexner63 em 1993, consiste em uma escala que inclui 

características e frequência das perdas fecais e anais, o uso de protetores de vestes e a alteração 

da QV devido as perdas. Seus escores variam de zero (completa continência) a vinte (franca 
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incontinência). Escores de 0 a 7 referem-se à IF leve, de 8 a 13 à IF moderada e de 14 a 20 

correspondem à IF grave.  

6.6.2.5 Hábito Intestinal na População Geral (ANEXOS D) 

O instrumento original The Bowel Function in the Community foi desenvolvido por 

Reilly et al. (2000) e adaptado culturalmente e validado para o Brasil por Domansky e Santos 

(2009)109 (Hábito Intestinal na População Geral). Baseado nos Critérios de Roma III, é 

composto de 68 questões subdivididas em agrupamentos específicos, das quais 67 são de 

múltipla escolha e uma questão é composta por 17 sintomas gerais não relacionados ao hábito 

intestinal. Os agrupamentos são: hábito intestinal geral (questões 1 a 15 e 52); presença de 

incontinência anal (questões 16 a 28); sintomas urinários (questões 34 a 45 e 51); história de 

doenças anorretais e histórico cirúrgico (questões 46 e 50 e 53 a 59); uso de serviços médicos 

(questões 60 a 63) e fatores de risco para incontinência anal (questões 30 e 64 a 67). O 

instrumento foi desenvolvido, originalmente, para ser auto administrável. Cada alternativa de 

resposta recebe uma pontuação que varia de 0 a 9 e não é possível o cálculo de escores, sejam 

parciais nos agrupamentos, seja total da escala. Desse modo, a interpretação é feita a partir da 

análise das respostas de cada agrupamento, buscando-se caracterizar o padrão intestinal 

segundo critérios internacionais, como os Critérios de Roma III, em que se fundamentou o 

desenvolvimento do questionário109. 

Como já citado anteriormente, cinco questões desse instrumento foram retiradas do 

agrupamento hábito intestinal geral e foram inseridas na terceira parte do questionário de dados 

Sociodemográficos e Clínicos para a identificação dos indivíduos com CI. As questões 

selecionadas consistem no levantamento dos Critérios de Roma III que a definem.  

Os agrupamentos hábito intestinal geral e presença de incontinência anal foram 

utilizados para a caracterização da CI e da IF, respectivamente. Os demais módulos não foram 

utilizados neste estudo. Importante ressaltar que as questões sobre CI foram adaptadas baseando 

a resposta no período referente aos últimos sete dias e, além disso, de forma geral, foram 

adicionadas opções de resposta entre as já disponíveis no instrumento original, referentes ao 

evento da internação. Exemplificando, tem-se: “desde a internação” e “após a internação” para 

perguntas que buscavam o início dos sintomas. As versões com os recortes utilizados e 
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adaptados do instrumento original Hábito Intestinal na População Geral podem ser consultadas 

nos ANEXOS E e F. 

6.6.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados foram codificados e inseridos em planilha do programa MS Office 

Excel®, versão 2007, para a construção do banco de dados. Após, os dados foram transportados 

para o software SPSS versão 22.0 para o processamento das análises. 

Para a caraterização sociodemográfica e clínica da amostra, empregou-se estatística 

descritiva de posição, com exposição dos resultados em frequências absoluta e relativa, média, 

mínimo, máximo, DP e intervalos de confiança para a média. Para associação das variáveis 

categóricas com as incontinências e a constipação intestinal foram utilizados dois testes: qui-

quadrado e teste de Fisher. Já para a associação das variáveis numéricas, utilizaram-se os testes 

t-student e Mann-Whitney. Além disso, a análise multivariada foi realizada, empregando-se a 

regressão logística (forward stepwise), para identificação das variáveis associadas aos 

desfechos.  Para todas as análises estatísticas do estudo, considerou-se significância estatística 

ao nível de 5% (p<0,05). Porém, para a inserção de variáveis independentes no modelo de 

regressão, o nível de significância foi ampliado para 10% (p<0,1). O Intervalo de Confiança 

adotado foi de 95%.  

Para o cálculo da prevalência dos eventos, utilizou-se a prevalência-ponto, que é a 

proporção de indivíduos que apresentam uma condição clínica em determinado ponto do tempo. 

No cálculo da prevalência, o numerador considera o total de pessoas que apresentam a condição 

estudada em um determinado período, enquanto o denominador é a amostra total estudada no 

mesmo período110, conforme demonstrado na fórmula: 

 

Prevalência    =     n° de pacientes internados com o desfecho X 100                                 

                                     n° total de pacientes internados 
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7 RESULTADOS  

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e figuras. Primeiramente, são 

apresentados os perfis sociodemográfico e clínico dos participantes, seguidos da prevalência e 

fatores associados à ocorrência bem como da caracterização de cada uma das condições aqui 

estudadas (IU, IF, IC e CI). 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

7.1.1 Caracterização sociodemográfica da amostra 

A Tabela 1 mostra as características sociodemográficas dos 345 pacientes entrevistados. 

A maioria da amostra foi constituída de mulheres (194/ 56,3%); a idade média dos participantes 

foi 48,9 anos (DP=21,2) com mediana de 50 anos.  

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra. São Paulo, 2016. 

(continua) 

VARIÁVEIS 

NÚMERICAS 
Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade 48,9 21,2 50 18 103 

Anos de estudo 8,3 4,5 8 0 24 

Renda familiar (em 

Reais) 
2.717,36 2.801,90 1.900,00 0 20.000 

Número de 

dependentes 
2,9 1,6 3 18 103 

VARIÁVEIS 

CATEGÓRICAS 
   N % 

Sexo      

Feminino    194 56,3 

Masculino    151 43,7 

Estado civil      

Solteiro    98 28,4 

Viúvo    38 11,0 

União estável/casado    182 52,8 

Separado    27 7,8 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

CATEGÓRICAS 
   N % 

Cor da pele      

Branco    165 47,8 

Preto    57 16,5 

Pardo    115 33,4 

Amarelo    8 2,3 

Situação conjugal      

Solteiro    98 28,4 

Viúvo    38 11,0 

União estável/casado    182 52,8 

Separado    27 7,8 

Prática religiosa      

Católico    191 55,4 

Espírita    9 2,6 

Budista    1 0,3 

Protestante    1 0,3 

Evangélico    83 24,0 

Outra    12 3,5 

Sem religião    48 13,9 

Nível de escolaridade      

Analfabeto    26 7,5 

Ensino Fundamental    151 43,8 

Ensino Médio    123 35,7 

Ensino Superior    35 10,1 

Pós graduação    10 2,9 

Situação 

empregatícia  
     

Assalariado com 

registro 
   91 26,4 

Assalariado sem 

registro 
   7 2,0 

Autônomo    43 12,5 

Trabalho informal    20 5,8 

Aposentado    92 26,7 

Pensionista    14 4,0 

Desempregado    74 21,4 

Afastado    4 1,2 

Classificação da 

ocupação 
     

Planejamento e 

organização 
   21 6,1 

Empresário, direção e 

gerência 
   8 2,3 

Não qualificado na 

execução 
   39 11,3 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

CATEGÓRICAS 
Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Semi qualificado na 

execução 
   91 26,4 

Qualificado na 

execução 
   8 2,3 

Serviços gerais/de 

escritório e apoio 
   30 8,7 

Sem ocupação    148 42,9 

(conclusão) 

 

 A maior parte dos entrevistados auto referiram-se como brancos (165/ 47,8%) e pardos 

(115/ 33,4%); 182 (52,8%) eram casados ou tinham uma união estável; 191 (55,4%) eram 

católicos; 123 (35,7%) cursaram o ensino médio e 151 (43,8%) referiram ter estudado até 

alguma série do ensino fundamental; encontrou-se média de 8,3 anos (DP=4,5) de estudo entre 

os participantes. Com relação à situação empregatícia, 106 (30,7%) eram aposentados e 

pensionistas e 91 (26,4%) eram assalariados com registro em carteira. Daqueles que referiram 

ter alguma ocupação (197/ 57,1%), para 91 (26,4%) o trabalho era semiqualificado e para 39 

(11,3%) era não qualificado. A renda média da amostra estudada foi R$ 2.717,00 (DP=2.848, 

00) com 2,9 dependentes, em média, por família. 

7.1.2 Caracterização clínica da amostra  

A Tabela 2 mostra que os principais diagnósticos de internação estavam relacionados 

ao parto, gravidez e puerpério (23,2%), seguidos de doenças do aparelho osteomuscular e tecido 

conjuntivo (15,1%) e doenças do aparelho gastrointestinal (15,1%). As comorbidades mais 

frequentes foram HAS (134/ 38,8%) e DM (80/ 23,2%); 76 (22%) sofriam de insônia e 50 

(14,5%) eram obesos; 58 (16,8%) eram tabagistas e 76 (22%) ex-tabagistas; 22 (6,4%) eram 

etilistas e 33 (9,6%) eram ex-etilistas; 151 (43,8%) apresentavam duas ou mais comorbidades; 

13,3% (46) dos participantes referiram apresentar diarreia, 122 (35,4%) referiram disúria e 60 

(17,4%) referiram ITU de repetição; 272 (78,8%) pacientes estavam em uso de medicamentos, 

sendo os hipotensores (126/ 36,5%), os antibióticos (115 / 33,3%) e os anticoagulantes (95/ 

27,5%) os mais frequentes.   

Com relação à funcionalidade, 76 (22%) pacientes possuíam alguma limitação funcional 

e 39 (11,3%) eram acamados; 110 (31,9%) já haviam utilizado CVD durante a internação e 45 
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(13%) utilizavam fralda no momento da entrevista; somente 13 (3,8%) faziam uso de fralda no 

domicílio. 

As variáveis Esclerose Múltipla, Megacólon Chagásico, uso prévio de cateter retal e uso 

de anticolinérgico foram avaliadas, porém não foram observadas na amostra estudada. 

  

Tabela 2 - Caracterização clínica da amostra. São Paulo, 2016. 

(continua) 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS (N=345) Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Tempo de internação (em dias)  8,4 13,5 3 1 113 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS (N=345)    N % 

Classificação do diagnóstico de internação      

Doenças infecciosas e parasitárias    21 6,1 

Neoplasias     5 1,4 

Doenças hematológicas e imunitárias    7 2,0 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas    3 0,9 

Doenças do sistema nervoso    2 0,6 

Doenças do aparelho circulatório    38 11,0 

Doenças do aparelho respiratório    39 11,3 

Doenças do aparelho gastrointestinal    52 15,1 

Doenças do aparelho genitourinário    35 10,1 

Doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo    52 15,1 

Gravidez, parto e puerpério    80 23,2 

Causas externas e envenenamento    5 1,5 

Outras    6 1,7 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS (N=345)      

HAS      

Sim    134 38,8 

Não    211 61,2 

DM       

Sim    80 23,2 

Não    265 76,8 

IC       

Sim    58 16,8 

Não    287 83,2 

AVE       

Sim    19 5,5 

Não    326 94,5 

Lesão Raquimedular       

Sim    1 0,3 

Não    344 99,7 
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(continuação) 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS (N=345)    N % 

Alzheimer       

Sim    6 1,7 

Não    339 98,3 

Parkinson       

Sim    1 0,3 

Não    344 99,7 

Demência Senil       

Sim    3 0,9 

Não    342 99,1 

Depressão       

Sim    37 10,7 

Não    308 89,3 

Síndrome do Intestino Irritável/Doença 

inflamatória intestinal  

   
  

Sim    5 1,4 

Não    340 98,6 

Insônia       

Sim    76 22,0 

Não    269 78,0 

Asma      

Sim    23 6,7 

Não    322 93,3 

DPOC       

Sim    26 7,5 

Não    319 92,5 

Obesidade       

Sim    50 14,5 

Não    295 85,5 

Neoplasia do intestino/reto       

Sim    4 1,2 

Não    341 98,8 

Hipotireoidismo       

Sim    9 2,6 

Não    336 97,4 

Doença Renal       

Sim    26 7,5 

Não    319 92,5 

Hepatopatia       

Sim    7 2,0 

Não    338 98,0 

Tabagismo       

Sim    58 16,8 

Não    211 61,2 

Ex-tabagista    76 22,0 
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(continuação) 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS (N=345)    N % 

Etilismo       

Sim     22 6,4 

Não    290 84,0 

Ex-etilista    33 9,6 

Limitação funcional       

Sim    76 22,0 

Não    269 78,0 

Paciente acamado       

Sim    39 11,3 

Não    306 88,7 

Fissura anal       

Sim     11 3,2 

Não    334 96,8 

Prolapso retal       

Sim    5 1,4 

Não    340 98,6 

Abscesso /infecção ao redor do ânus       

Sim    5 1,4 

Não    340 98,6 

Trauma ou ferimento no reto/ânus       

Sim    4 1,2 

Não    341 98,8 

Doença hemorroidária      

Sim    63 18,3 

Não    282 81,7 

Diarreia       

Sim    46 13,3 

Não    299 86,7 

Disúria       

Sim    122 35,4 

Não    223 64,6 

Infecção de Trato Urinário de repetição      

Sim    60 17,4 

Não    285 82,6 

Cirurgia anorretal       

Sim    16 4,6 

Não    329 95,4 

Radioterapia pélvica ou abdominal       

Sim    4 1,2 

Não    341 98,8 

Uso prévio de Cateter Vesical de Demora       

Sim    110 31,9 

Não    235 68,1 
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                 (continuação) 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS (N=345)    N % 

 

Uso prévio de Cateter Vesical Intermitente  

   
  

Sim    13 3,8 

Não    332 96,2 

Uso de fralda       

Sim, está usando no momento    45 13,0 

Sim, já fazia uso de fralda em casa    13 3,8 

Não faz uso de fralda    283 82,0 

Fez uso de fralda nesta internação, porém não 

está usando fralda no momento 

   
4 1,2 

Uso de Medicações       

Sim    272 78,8 

Não    73 21,2 

Diuréticos       

Sim    57 16,5 

Não    288 83,5 

Antinflamatórios       

Sim    53 15,4 

Não    292 84,6 

Anti-histamínicos       

Sim    5 1,4 

Não    340 98,6 

Antidepressivos       

Sim    20 5,8 

Não    325 94,2 

Opióides       

Sim    14 4,1 

Não    331 95,9 

Hipoglicemiantes       

Sim    73 21,2 

Não    272 78,8 

Hipotensores       

Sim    126 36,5 

Não    219 63,5 

Dislipidemiantes       

Sim    45 13,0 

Não    300 87,0 

Levotiroxina       

Sim    9 2,6 

Não    336 97,4 

Laxantes       

Sim    26 7,5 

Não    319 92,5 
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VARIÁVEIS CATEGÓRICAS (N=345)    N % 

Protetor gástrico       

Sim    46 13,3 

Não    299 86,7 

Antibióticos      

Sim    115 33,3 

Não    230 66,7 

Ansiolíticos       

Sim    11 3,2 

Não    334 96,8 

Anticoagulantes/ Antiagregante       

Sim    95 27,5 

Não    250 72,5 

    (conclusão) 

 

Conforme a Tabela 3, 58,2% (113) das mulheres entrevistadas eram multíparas (dois ou 

mais partos); 59,8% (116) tinham história de parto vaginal e 37,1% (72) de cesáreas. A média 

de gestações entre as mulheres foi 2,5 (DP=2,02) e de partos foi 2,0 (DP=1,82). Além disso, 34 

(9,9%) entrevistadas possuíam antecedentes de cirurgia ginecológica. Dentre os homens, 50 

(33,1%) referiram impotência sexual e 12 (7,9%) referiram história de cirurgia urológica. 

 

Tabela 3 - Caracterização clínica da amostra, segundo o sexo. São Paulo, 2016. 

(continua) 
VARIÁVEIS NUMÉRICAS PARA O 

SEXO FEMININO (N=194) 
Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Número de gestações 2,52 2,02 2 0 17 

Número de partos 2,20 1,82 2 0 12 

Número de filhos 2,58 1,73 2 0 12 

Número de partos vaginais 1,48 1,90 1 0 12 

Número de partos fórceps 0,15 0,49 0 0 4 

Número de cesárias 0,58 0,88 0 0 4 

Número de abortos 0,25 0,64 0 0 5 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS PARA O 

SEXO FEMININO (N=194)  

   
N % 

Parto vaginal      

Sim    116 59,8 

Não    78 40,2 

Parto fórceps      

Sim    21 10,8 

Não    173 89,2 

Parto cesáreo      

Sim    72 37,1 

Não    122 62,9 



Resultados 66 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

          (continuação) 
VARIÁVEIS CATEGÓRICAS PARA O 

SEXO FEMININO (N=194)  

   
N % 

Retocele       

Sim    1 0,3 

Não    193 99,7 

Cistocele       

Sim    19 5,5 

Não    175 94,5 

Prolapso uterino       

Sim    4 1,2 

Não    190 98,8 

Laceração do ânus durante o parto       

Sim    5 1,4 

Não    189 98,6 

Laceração da vagina durante o parto       

Sim    20 5,8 

Não    117 94,2 

Episiotomia       

Sim    67 19,4 

Não    117 80,6 

Menopausa       

Sim    64 18,6 

Não    130 81,4 

Cirurgia ginecológica       

Sim    34 9,9 

Não    160 90,1 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS PARA O 

SEXO MASCULINO (N=151) 

     

Impotência sexual       

Sim    50 33,1 

Não    101 66,9 

Cirurgia urológica       

Sim    12 7,9 

Não    139 92,1 

Hiperplasia Prostática Benigna       

Sim    7 4,6 

Não    144 95,4 

               (conclusão) 
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7.2 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA  

7.2.1 Prevalência da incontinência urinária 

A prevalência global encontrada para IU foi 22,9% (73), sendo 28% (51) para mulheres 

e 16,1% (22) para homens. As prevalências parciais nos meses de março, abril, maio e junho 

foram 25,3%, 21,5%, 29% e 17%, respectivamente (Figura 4). Das puérperas entrevistadas, 

7,5% referiram perda de urina durante a gestação.  

 

Figura 4 - Prevalência pontual de incontinência urinária, segundo meses de coleta de dados. 

São Paulo, 2016.  

 

 

7.2.2 Caracterização da incontinência urinária  

Segundo dados levantados (Quadro 7), dentre as pessoas com IU, 24 (32,9%) a 

apresentavam há mais de seis anos, 15 (20,5%) há menos de um ano e 15 (20,5%) entre um e 

três anos; 8 (11%) referiram o início da incontinência após a internação. Quanto à frequência 

das perdas urinárias, essas aconteciam uma vez ou menos por semana para 25 (21,9%) pacientes 
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e diversas vezes ao dia para 22 (30,1%) pacientes. As perdas aconteciam em pequena 

quantidade para 42 (57,5%) pacientes e em grande quantidade para 20 (27,4%) pacientes.  

As circunstâncias mais frequentes em que os pacientes referiram as perdas urinárias 

foram ao tossir ou espirrar para 38 pacientes (52,1%), seguido de dormindo para 27 (37%) 

pacientes. Entre os incontinentes, 22 (30,1) referiram “sempre” conseguir chegar ao banheiro a 

tempo, para 21 (28,8%) pacientes só era possível chegar ao banheiro a tempo “às vezes”, 53 

(72,6%) pacientes referiram acordar durante a noite quando percebem que estão com vontade 

de urinar e vão ao banheiro, 69 (94,5%) pacientes não perdem urina durante a relação sexual.  

Ao perguntar sobre o uso de recursos para contenção das perdas, 52,1% (38) referiram 

usar algum tipo de recurso, sendo que 52,6% (21) deles utilizavam fralda, os demais referiram 

uso de absorvente. A frequência de troca dos recursos foi de três vezes ao dia para 22 (59,2%) 

incontinentes.  

Quando perguntado se ocorreram mudanças na vida diária devido as perdas urinárias, 

33,8% (23) dos pacientes afirmaram que essas mudanças ocorreram, principalmente para sair 

de casa (18/26,5%), no lazer (8/11,8%) e no sono (8/11,8%). A maioria, 56 (81,2%) pacientes, 

acreditam que a incontinência urinária não tem afetado suas relações, entre aqueles que 

responderam o contrário, as relações de amizade foram as mais citadas (8/11,6%). Com relação 

à percepção do problema, para 35 (52,2%) incontinentes a IU foi considerada um problema sem 

gravidade, enquanto que para 24 (35,8%) as perdas foram consideradas um problema grave. O 

escore médio atribuído à interferência que as perdas de urina provocam na vida diária foi 3,8 

(DP=3,45). O escore médio final do ICIQ-SF foi 9,5 (DP= 4,8). 

Dentre os pacientes com incontinência urinária prévia a internação, somente 16,7% dos 

pacientes referiram ter procurado ajuda profissional para o manejo do problema.  

 

Quadro 7 - Caracterização da incontinência urinária, segundo instrumentos Características das 

Perdas Urinárias e ICIQ-SF. São Paulo, 2016. 

                                                                                                                                             (continua) 
ITENS DOS INSTRUMENTOS (N=73)    N % 

TEMPO DE PERDAS*      

Desde a internação 
  

 
8 11,0 

Menos de um ano 
  

 
15 20,5 

De um a três anos 
  

 
15 20,5 
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(continuação) 
ITENS DOS INSTRUMENTOS (N=73) 

  
 

N % 

De quatro a cinco anos 
  

 
11 15,1 

Seis anos ou mais 
  

 
24 32,9 

FREQUÊNCIA DAS PERDAS**      

Uma vez por semana ou menos 
   25 34,2 

Duas ou três vezes por semana 
   5 6,8 

Uma vez ao dia 
   13 17,8 

Diversas vezes ao dia 
   22 30,1 

O tempo todo 
   8 11,0 

QUANTIDADE DE PERDAS** 
     

Uma pequena quantidade 
   42 57,5 

Uma moderada quantidade 
   11 15,1 

Uma grande quantidade 
   20 27,4 

CONDIÇÃO DAS PERDA** 
     

Antes de chegar ao banheiro 
   19 26,0 

Ao tossir ou espirrar 
   38 52,1 

Quando está dormindo 
   27 37,0 

Durante atividades físicas 
   19 26,0 

Ao terminar de urinar enquanto veste a roupa 
   4 5,5 

Sem razão óbvia 
   14 19,2 

O tempo todo 
   12 16,4 

CHEGA AO BANHEIRO A TEMPO* 
     

Sempre 
   22 30,1 

Na maioria das vezes 
   18 24,7 

Às vezes 
   21 28,8 

Nunca 
   12 16,4 
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(continuação) 

ITENS DOS INSTRUMENTOS (N=73) 
   N % 

ACORDA DURANTE A NOITE QUANDO 

SENTE VONTADE DE URINAR*      

Acorda e vai ao banheiro 
   53 72,6 

Acorda, mas não vai ao banheiro 
   6 8,2 

Não acorda 
   14 19,2 

PERDAS DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL* 
     

Sim 
   4 5,5 

Não 
   69 94,5 

RECURSOS PARA CONTER AS PERDAS* 
     

Utiliza 
   38 52,1 

Absorvente 
   17 44,7 

Fralda 
   21 52,6 

FREQUENCIA DE TROCA DE RECURSOS * 
     

Somente para sair de casa 
   5 13,5 

Uma vez ao dia 
   4 10,8 

Duas vezes ao dia 
   6 16,2 

Três ou mais vezes ao dia 
   22 59,5 

MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE VIDA* 
     

Sim 
   23 33,8 

Sono 
   8 11,8 

Sair de casa 
   18 26,5 

Trabalho 
   5 7,4 

Deambulação 
   4 5,9 

Lazer 
   8 11,8 

Alimentação/ingesta hídrica 
   1 1,4 
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(continuação) 

ITENS DOS INSTRUMENTOS (N=73) 
   N % 

IMPACTO NAS RELAÇÕES* 
     

Sim 
   13 18,8 

Sexuais 
   2 2,9 

De amizade 
   8 11,6 

Familiares 
   7 10,1 

Profissionais 
   4 5,8 

GRAVIDADE DO PROBLEMA* 
     

Sem gravidade 
   35 52,2 

Grave 
   24 35,8 

Muito grave 
   6 9,0 

Insuportável 
   2 3,0 

 
  Média Mínimo Máximo 

ESCORE DE  INTERFERÊNCIA NA VIDA** 
  3,48 0 10 

ESCORE FINAL ICIQ-SF** 
  9,51 3 20 

*Características das Perdas Urinárias                                                                                   (conclusão) 
**ICIQ-SF  

7.2.3 Fatores associados à incontinência urinária 

As Tabelas 4 e 5 mostram que houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos com e sem IU, para as seguintes variáveis: idade, sexo, anos de estudo, nível de 

escolaridade, diagnóstico de internação, HAS, DM, IC, Alzheimer, asma, DPOC, tabagismo, 

ITU de repetição, doença hemorroidária, cirurgia anorretal, uso de diuréticos e laxantes, 

limitação funcional e uso de fralda. Para as mulheres, as variáveis que mostraram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos com e sem UI foram: menopausa, cistocele, 

número de gestações, número e tipo de partos, parto natural (vaginal e fórceps) e parto vaginal. 

E para os homens incontinentes, a impotência sexual mostrou-se significativamente mais 

frequente, comparativamente àqueles sem IU.  
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As variáveis Lesão Raquimedular, Esclerose Múltipla, Parkinson, Megacólon 

Chagásico e uso de anticolinérgico foram avaliadas, porém não foram detectadas na amostra 

estudada. 

 

Tabela 4 - Variáveis categóricas de acordo com a presença ou ausência de incontinência 

urinária. São Paulo, 2016.  

(continua) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 
 

Incontinência Urinária 

Total 
p* 

valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
      

Sexo       

Feminino 131 72 51 28 182 
0,012 

Masculino 115 84 22 16 137 

Cor da pele       

Branco 108 73 39 27 147 

0,497 
Preto 41 79 11 21 52 

Pardo 91 81 21 19 112 

Amarelo 6 75 2 25 8 

Nível de escolaridade       

Analfabeto 16 62 10 38 26 

<0,001 

Ensino Fundamental 96 71 39 29 135 

Ensino Médio 100 88 13 12 113 

Ensino Superior 29 83 6 17 35 

Pós graduação 5 50 5 50 10 

Situação empregatícia       

Assalariado com registro 75 87 11 13 86 

- 

Assalariado sem registro 4 67 2 33 6 

Autônomo 34 81 8 19 42 

Trabalho informal 18 90 2 10 20 

Aposentado 49 60 32 40 81 

Pensionista 6 46 7 54 13 

Desempregado 56 84 11 16 67 

Afastado 4 100 - - 4 

Ocupação       

Planejamento e Organização 14 70 6 30 20 

0,140 Empresário, direção e gerência 7 88 1 13 8 

Trabalho não qualificado na 

execução 
31 84 6 16 37 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 
 

Incontinência Urinária 

Total 
p* 

valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
      

Trabalho semi-qualificado na 

execução 
67 82 15 18 82 

 Trabalho qualificado na execução 6 86 1 14 7 

Serviços gerais 26 90 3 10 29 

Serviços de escritório 95 70 41 30 136 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

HAS       

Sim 77 66 39 34 116 
0,001 

Não 169 83 34 17 203 

DM       

Sim 43 61 28 39 71 
<0,001 

Não 203 82 45 18 248 

IC       

Sim 31 61 20 39 51 
0,002 

Não 215 80 53 20 268 

AVE       

Sim 10 67 5 33 15 
0,347 

Não 236 78 68 22 304 

Alzheimer       

Sim - - 3 100 3 
0,012 

Não 246 78 70 22 316 

Demência       

Sim 1 33 2 67 3 
0,132 

Não 245 78 71 22 316 

Depressão       

Sim 24 75 8 25 32 
0,764 

Não 222 77 65 23 287 

Síndrome do Intestino 

Irritável/Doença inflamatória 

intestinal 

      

Sim 2 40 3 60 5 
0,081 

Não 244 78 70 22 314 

Obesidade       

Sim 32 74 11 26 43 
0,651 

Não 214 78 62 22 276 

Insônia       

Sim 48 69 22 31 70 
0,054 

Não 198 80 51 20 249 

Asma       

Sim 9 45 11 55 20 
0,001 

Não 237 79 62 21 299 
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                                                                                                                                       (continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 

 

Incontinência Urinária 

Total p* valor 
Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

DPOC       

Sim 12 52 11 48 23 
0,003 

Não 234 79 62 21 296 

Neoplasia do intestino/reto        

Sim 3 75 1 25 4 
1,000 

 

Não 243 77 72 23 315  

Hipotireoidismo        

Sim 5 63 3 38 8 
0,390 

 

Não 241 77 70 23 311  

Doença Renal        

Sim 13 72 5 28 18 
0,572 

 

Não 233 77 68 23 301  

Hepatopatia        

Sim 4 67 2 33 6 
0,623 

 

Não 242 77 71 23 313  

Tabagismo        

Sim 43 75 14 25 57 
0,030 

 

Não 159 82 36 18 195  

Ex-tabagista 44 66 23 34 67   

Etilismo        

Sim  17 89 2 11 19 
0,274 

 

Não 203 75 66 25 269  

Ex-etilista 26 84 5 16 31   

Limitação funcional        

Sim 38 59 26 41 64 
<0,000 

 

Não 208 82 47 18 255  

Fissura anal        

Sim  6 55 5 45 11 
0,134 

 

Não 240 78 68 22 308  

Prolapso retal        

Sim 3 60 2 40 5 
0,322 

 

Não 243 77 71 23 314  

Abscesso /infecção ao redor do ânus        

Sim 2 50 2 50 4 
0,226 

 

Não 244 77 71 23 315  

Trauma ou ferimento no reto/ânus        

Sim 3 75 1 25 4 
1,000 

 

Não 243 77 72 23 315  

Doença hemorroidária        

Sim 41 67 20 33 61 
0,041 

 

Não 205 79 53 21 258  
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                                                                                                                                                       (continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 

 

Incontinência Urinária 

Total p* valor 
Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Disúria       

Sim 90 78 26 22 116 
0,077 

Não 156 78 45 22 201 

Infecção de Trato Urinário de repetição        

Sim 36 63 21 37 57 
0,006 

 

Não 210 80 52 20 262  

Diarreia        

Sim 29 69 13 31 42 
0,182 

 

Não 217 78 60 22 277  

Cirurgia anorretal        

Sim 6 43 8 57 14 
0,005 

 

Não 240 79 65 21 305  

Radioterapia pélvica ou abdominal        

Sim - - 2 100 2 
0,052 

 

Não 246 78 71 22 317  

Uso prévio de Cateter Vesical de Demora        

Sim 64 72 25 28 89 
0,169 

 

Não 182 79 48 21 230  

Uso prévio de Cateter Vesical Intermitente        

Sim 10 83 2 17 12 
1,000 

 

Não 236 77 71 23 307  

Uso de fralda        

Sim, está usando no momento 16 50 16 50 32 

<0,000 

 

Sim, já fazia uso de fralda em casa 2 18 9 82 11  

Não faz uso de fralda 227 83 45 17 272  

Fez uso de fralda nesta internação, porém não 

está usando fralda no momento 
1 25 3 75 4 

 

Diuréticos        

Sim 30 59 21 41 51 
0,001 

 

Não 216 81 52 19 268  

Antinflamatórios        

Sim 38 76 12 24 50 
0,838 

 

Não 208 77 61 23 269  

Anti-histamínicos        

Sim 5 100 - - 5 
0,593 

 

Não 241 77 73 23 314  
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 

 

Incontinência Urinária 

Total p* valor 
Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Antidepressivos        

Sim 12 71 5 29 17 
0,553 

 

Não 234 77 68 23 302  

Opióides        

Sim 12 86 2 14 14 
0,744 

 

Não 234 77 71 23 305  

Laxantes        

Sim 11 50 11 50 22 
0,002 

 

Não 235 79 62 21 297  

Diagnóstico de Internação        

Doenças infecciosas e parasitárias 12 67 6 33 18 

0,022 

 

Neoplasias 2 50 2 50 4  

Doenças hematológicas e imunitárias 7 100 - - 7  

Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 
2 67 1 33 3 

 

Doenças do sistema nervoso 1 50 1 50 2  

Doenças do aparelho circulatório 25 71 10 29 35  

Doenças do aparelho respiratório 22 61 14 39 36  

Doenças do aparelho gastrointestinal 31 72 12 28 43  

Doenças do aparelho genitourinário 23 70 10 30 33  

Doenças do sistema osteomuscular e 

conjuntivo 
42 89 5 11 47 

 

Gravidez, parto e puerpério 69 88 9 12 78  

Causas externas e envenenamento 4 80 1 20 5  

Outras 4 67 2 33 6  

VARIÁVEIS PARA O SEXO FEMININO        

Retocele (N=182)        

Sim - - 1 100 1 
0,190 

 

Não 131 72 50 28 181  

Cistocele (N=182)        

Sim 6 32 13 68 19 
<0,000 

 

Não 125 77 38 23 163  

Prolapso uterino (N=183)        

Sim 1 25 3 75 4 
0,066 

 

Não 131 73 48 27 179  

Laceração do ânus durante o parto (N=172)        

Sim 4 80 1 20 5 
1,000 

 

Não 120 72 47 28 167  
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=319) 

 

Incontinência Urinária 

Total p* valor 
Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS PARA O SEXO FEMININO        

Laceração da vagina durante o parto 

(N=164) 
      

 

Sim 15 75 5 25 20 
0,693 

 

Não 105 73 39 27 144  

Episiotomia (N=172)        

Sim 49 73 18 27 67 
0,808 

 

Não 75 71 30 29 105  

Menopausa (N=182)        

Sim 26 47 29 53 55 
<0,000 

 

Não 105 83 22 17 127  

Cirurgia ginecológica (N=182)        

Sim 18 58 13 42 31 
0,058 

 

Não 113 75 38 25 151  

VARIÁVEIS PARA O SEXO 

MASCULINO 
      

 

Impotência sexual (N=135)        

Sim 27 61 17 39 44 
<0,000 

 

Não 86 95 5 5 91  

Cirurgia urológica (N=136)        

Sim 8 73 3 27 11 
0,385 

 

Não 106 85 19 15 125  

Hiperplasia Prostática Benigna (N=141)        

Sim 5 71 2 29 7 
0,340 

 

Não 112 84 22 16 134  

         (conclusão) 
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Tabela 5 -  Variáveis numéricas de acordo com a presença ou ausência da incontinência 

urinária. São Paulo, 2016. 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

IU 
N Média DP Med. Mín. Máx. p* valor 

  

Idade 
Não 246 44,75 19,423 40,00 18 103 

<0,001 
Sim 73 58,90 22,998 66,00 18 96 

Anos de estudo 
Não 246 8,85 4,359 10,00 0 24 

0,002 
Sim 72 6,94 5,151 5,00 0 21 

Renda familiar 
Não 224 $2.739,17 - $2.000,00 $0 $20.000 

0,707 
Sim 66 $2.889,47 - $1.900,00 $800 $16.000 

Tempo de 

internação (em 

dias) 

Não 246 8,58 14,767 3,00 1 113 
0,726 

Sim 73 7,95 8,523 5,00 1 38 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

PARA O SEXO 

FEMININO 

         

Número de 

gestações 

Não 131 2,25 1,521 2,00 0 9 
0,008 

 Sim 51 3,14 2,912 3,00 0 17 

Número de partos 
Não 131 1,94 1,477 2,00 0 9 

0,005 
Sim 51 2,78 2,452 2,00 0 12 

Abortos 
Não 131 0,23 0,489 0,00 0 2 

0,538 
Sim 51 0,29 0,923 0,00 0 5 

Parto natural 
Não 131 1,28 1,580 1,00 0 9 

0,001 
Sim 51 2,39 2,570 2,00 0 12 

Parto vaginal 
Não 131 1,15 1,486 1,00 0 7 

0,001 
Sim 51 2,20 2,546 2,00 0 12 

Parto fórceps 
Não 131 0,13 0,419 0,00 0 2 

0,422 
Sim 51 0,20 0,664 0,00 0 4 

Parto cesáreo Não 131 0,66 0,935 0,00 0 4 0,077 

 Sim 51 0,39 0,802 0,00 0 3  
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No modelo de regressão logística (Tabela 6), as variáveis que permaneceram associadas 

à presença da IU foram: sexo, idade, asma, estar em uso de laxantes e o uso prévio ou atual de 

fralda. De acordo com os dados da Tabela 6, as mulheres têm 3,9 vezes mais chances de 

apresentar IU; a cada ano de idade, a chance de ter IU aumenta em 3,6%; ter asma aumenta em 

3,7 vezes as chances de apresentar IU; estar em uso de laxantes aumenta essas chances em 3,3 

vezes. O uso de fraldas aumentou as chances de ocorrência de IU em 2,7 vezes quando o 

paciente a utilizou no momento da avaliação e em 10,3 vezes quando o fez em casa; e ter usado 

fraldas em algum momento da internação aumentou essas chances em 6,7 vezes.  

 

Tabela 6 - Variáveis associadas à presença de incontinência urinária. São Paulo, 2016.  

Variáveis B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

IC 95% for EXP(B) 

Lower Upper 

Sexo (feminino) 1,360 0,367 13,767 1 0,000 3,896 1,899 7,991 

Idade 0,035 0,009 16,932 1 0,000 1,036 1,019 1,054 

Asma 1,298 0,527 6,053 1 0,014 3,660 1,302 10,290 

Estar em uso de laxantes 1,182 0,562 4,429 1 0,035 3,262 1,085 9,811 

Uso de fralda no 

momento 
1,012 0,470 4,645 1 0,031 2,752 1,096 6,908 

Uso de fralda em casa 2,331 0,879 7,040 1 0,008 10,293 1,839 57,606 

Uso prévio de fralda na 

internação 
1,909 1,332 2,055 1 0,152 6,749 0,496 91,834 

 

Dentre as variáveis associadas à ocorrência de IU nas mulheres estão: idade, DM, asma 

e número de partos (Tabela 7, Figura 5). Similarmente à amostra total, também para as 

mulheres, para cada ano a mais de idade, as chances de a mulher apresentar IU aumentam em 

3,7%. As chances das mulheres apresentarem IU aumentam em 2,5 vezes quando elas têm DM 

e para aquelas portadoras de asma, essas chances são 4,9 vezes maiores comparativamente 

àquelas não asmáticas. A cada parto, há um aumento de 27,3% nas chances da mulher se tornar 

incontinente, independentemente do tipo de parto.  
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Tabela 7 - Variáveis associadas à presença de incontinência urinária em mulheres. São Paulo, 

2016.  

Variáveis B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

IC 95% for EXP(B) 

Lower Upper 

Idade 0,036 0,010 14,017 1 0,000 1,037 1,017 1,056 

DM 0,954 0,467 4,167 1 0,041 2,596 1,039 6,489 

Asma 1,594 0,620 6,607 1 0,010 4,921 1,460 16,588 

Número de 

Parto 
0,241 0,091 6,971 1 0,008 1,273 1,064 1,522 

 

 

Figura 5 - Prevalência de incontinência urinária, segundo número de partos. São Paulo, 2016.  

 

7.3 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA FECAL  

7.3.1 Prevalência da incontinência fecal 

A prevalência global de IF em pacientes hospitalizados foi 7,9% (27), sendo 9,4%(18) 

para mulheres e 6% (9) para homens. As prevalências parciais nos meses de março, abril, maio 

e junho foram 10%, 11%, 6,4% e 4,3%, respectivamente (Figura 6). 
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Figura 6 - Prevalência pontual de incontinência fecal, segundo meses de coleta de dados. São 

Paulo, 2016.  

 

7.3.2 Caracterização da incontinência fecal  

Dos entrevistados que apresentaram IF, 11 (39,3%) pacientes referiram que as perdas 

de fezes começaram após a internação e 7 (25%) entre dois e cinco anos; 14 (50%) referiram 

que as perdas de fezes são mais frequentes tanto acordado quanto dormindo. 

Entre os incontinentes fecais, 24 (82,8%) referiram não tomar medicações para prevenir 

as perdas e 17 (60,7%) referiram que usariam protetores íntimos tanto dormindo como 

acordados. Ter um banheiro por perto é importante para 53,6% (15) dos pacientes.  

Com relação ao volume das perdas fecais, foram em pequena quantidade para sete (25%) 

pacientes, moderada quantidade para oito (28,6%) pacientes, grande quantidade de fezes 

líquidas para sete (25%) pacientes e os demais referiram perder fezes sólidas ou formadas. Entre 

os entrevistados, 44,4% (12) geralmente percebem a perda antes dela acontecer, enquanto 

33,3% (9) nunca a percebem. Durante as perdas de fezes, 50%(13) dos incontinentes as 

percebem geralmente, enquanto 26,9% (7) deles nunca as percebem e 42,3% (11) não 

conseguem distinguir a diferença entre a presença de fezes ou de gases no reto (Quadro 8). 

Já, segundo a aplicação do IIA, 21 (63,6) pacientes sempre perdem gases, 16 (48,5%) 

sempre perdem fezes líquidas, outros 16 (48,5%) nunca perdem fezes sólidas, 16 (48%) sempre 
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fazem uso de proteção de vestes e 13 (46,4%) incontinentes referem que sempre ocorre 

alteração da qualidade de vida por conta das perdas de fezes. 
 

Quadro 8 -  Caracterização da incontinência fecal, segundo instrumento Hábito Intestinal na 

População Geral e Índice de Incontinência Anal -IIA. São Paulo, 2016. 

(continua) 
ITENS DOS INSTRUMENTOS  (N=26)    N % 

INÍCIO DAS PERDAS*      

Após a internação    
11 39,3 

Nos últimos 6 meses    
3 10,7 

De 7 meses a 1 ano atrás    
2 7,1 

Mais de 1 a 2 anos atrás    
1 3,6 

Mais de 2 a 5 anos atrás    
7 25,0 

Mais de 5 a 10 anos atrás    
3 10,7 

Mais de 10 a 20 anos atrás    
1 3,6 

USO DE MEDICAÇÃO PARA PREVENIR AS PERDAS*      

Não    
24 82,8 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes)    
2 6,9 

Sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes)    
1 3,4 

Sim, geralmente (mais de 75% das vezes)    
2 6,9 

OCASIÃO EM QUE USA OS RECUROS DE CONTENÇÃO*      

Acordado    2 7,1 

Dormindo    - - 

Acordado e dormindo    
17 60,7 

Não uso protetor    
9 32,1 

OCASIÃO EM QUE AS PERDAS SÃO MAIS FREQUENTE*      

Acordado    
11 39,3 

Dormindo    
3 10,7 

Tanto acordado quanto dormindo    
14 50,0 
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(continuação) 
ITENS DOS INSTRUMENTOS  (N=26)    N % 

IMPORTÂNCIA DE TER UM BANHEIRO POR 

PERTO* 

   
  

Sim    
13 46,4 

Não    
15 53,6 

QUANTIDADE DAS PERDAS*      

Uma pequena quantidade, como o tamanho de uma moeda 

de vinte e cinco centavos 

   

7 25,0 

Quantidades moderadas (sempre exigindo uma troca do 

protetor íntimo ou da roupa íntima) 

   

8 28,6 

Evacuações em grande quantidade de fezes líquidas 

(sempre exigindo uma troca completa de roupas) 

   

7 25,0 

Fezes formadas ou sólidas    
6 21,4 

PERCEPÇÃO DE QUANDO AS PERDAS ESTÃO 

PARA ACONTECER* 

   
  

Nunca    
9 33,3 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes)    
3 11,1 

Sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes)    
3 11,1 

Sim, geralmente (mais de 75% das vezes)    
12 44,4 

PERCEPÇÃO DE QUANDO AS PERDAS ESTÃO 

ACONTECENDO* 

   
  

Nunca    
7 26,9 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes)    
4 15,4 

Sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes)    
2 7,7 

Sim, geralmente (mais de 75% das vezes)    
13 50,0 

DIFICULDADE PARA DISTINGUIR A VONTADE 

DE ELIMINAR FEZES DA VONTADE DE 

ELIMINAR FLATOS* 

   

  

Nunca    
11 42,3 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes)    
6 23,1 

Sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes)    
3 11,5 

Sim, geralmente (mais de 75% das vezes)    
6 23,1 
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(continuação) 
ITENS DOS INSTRUMENTOS  (N=26)    

N % 

PERDA DE GAZES**    
  

Nunca    
1 3,0 

Raro    
- - 

Às vezes    
5 15,2 

Usual    
6 18,2 

Sempre    
21 63,6 

PERDA DE FEZES LÍQUIDAS**      

Nunca    6 18,2 

Raro    1 3,0 

Às vezes    2 6,1 

Usual    8 24,2 

Sempre    16 48,5 

PERDA DE FEZES SÓLIDAS**      

Nunca    16 48,5 

Raro    5 15,2 

Às vezes    2 6,1 

Usual    4 12,1 

Sempre    6 18,2 

PROTEÇÃO DE VESTES**      

Nunca    12 36,4 

Raro    - - 

Às vezes    5 15,2 

Usual    - - 

Sempre    16 48,5 

ALTERAÇÃO NA QUALIDADE VIDA**    
  

Nunca    
12 42,9 

Raro    
- - 

Às vezes    
1 3,6 

Usual    
2 7,1 

Sempre    
13 46,4 

*Hábito Intestinal na População Geral 

**Índice de Incontinência Anal -IIA                                                                       (conclusão) 
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Dentre os pacientes com incontinência fecal prévia à internação, somente 36% dos 

pacientes referiram ter procurado ajuda profissional para manejo do problema. 

7.3.3 Fatores associados à incontinência fecal  

As Tabelas 8 e 9 mostram que houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos com e sem IF, para as seguintes variáveis: cor de pele, anos de estudo, nível de 

escolaridade, situação empregatícia, ocupação, DM, Síndrome do Intestino Irritável 

(SII)/Doença Inflamatória Intestinal, DPOC, limitação funcional, disúria, ITU de repetição, 

diarreia, cirurgia anorretal, uso de fralda e uso de diurético. Para as mulheres, as variáveis que 

mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos com e sem IF foram: 

prolapso uterino, episiotomia, menopausa, número de gestações, número de partos, parto 

natural (vaginal e fórceps) e parto vaginal (Tabelas 8 e 9). E, entre os homens, nenhuma variável 

mostrou diferenças estatisticamente significativas. (Tabela 8). 

As variáveis Esclerose Múltipla, Megacólon Chagásico e uso de anticolinérgico foram 

avaliadas, porém não foram observadas na amostra estudada. 

  

Tabela 8 -  Variáveis categóricas de acordo com a presença ou ausência de incontinência fecal. 

São Paulo, 2016.  

(continua) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRAFICAS       

Sexo       

Feminino 174 91 18 9 192 
0,251 

Masculino 141 94 9 6 150 

Cor da pele       

Branco 146 88 19 12 165 

0,002 
Preto 52 93 4 7 56 

Pardo 112 98 2 2 114 

Amarelo 5 71 2 29 7 

  



Resultados 86 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRAFICAS       

Nível de escolaridade       

Analfabeto 20 77 6 23 26 

0,021 

Ensino Fundamental 139 93 10 7 149 

Ensino Médio 116 95 6 5 122 

Ensino Superior 32 91 3 9 35 

Pós graduação 8 80 2 20 10 

Situação empregatícia       

Assalariado com registro 88 97 3 3 91 

0,004 

Assalariado sem registro 7 100 - - 7 

Autônomo 37 86 6 14 43 

Trabalho informal 19 95 1 5 20 

Aposentado 81 89 10 11 91 

Pensionista 9 64 5 36 14 

Desempregado 70 97 2 3 72 

Afastado 4 100 - - 4 

Ocupação       

Planejamento e Organização 20 95 1 5 21 

0,023 

Empresário, direção e gerência 6 75 2 25 8 

Trabalho não qualificado na execução 36 92 3 8 39 

Trabalho semi-qualificado na execução 86 95 5 5 91 

Trabalho qualificado na execução 5 63 3 38 8 

Serviços gerais 30 100 - - 30 

Serviços de escritório 132 91 13 9 145 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

HAS       

Sim 120 90 13 10 133 
0,304 

Não 195 93 14 7 209 

DM       

Sim 68 85 12 15 80 
0,007 

Não 247 94 15 6 262 

IC       

Sim 52 90 6 10 58 
0,428 

Não 263 93 21 7 284 

AVE       

Sim 17 94 1 6 18 
1,000 

Não 298 92 26 8 324 

Lesão Raquimedular       

Sim - - 1 100 1 
0,079 

Não 315 92 26 8 341 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Alzheimer       

Sim 4 67 2 33 6 
0,074 

Não 311 93 25 7 336 

Parkinson       

Sim 1 100 - - 1 
1,000 

Não 314 92 27 8 341 

Demência       

Sim 3 100 - - 3 
1,000 

Não 312 92 27 8 339 

Depressão       

Sim 30 83 6 17 36 
0,050 

Não 285 93 21 7 306 

Síndrome do Intestino Irritável/Doença 

inflamatória intestinal 
      

Sim 2 40 3 60 5 
0,004 

Não 313 93 24 7 337 

Obesidade       

Sim 42 86 7 14 49 
0,086 

Não 273 93 20 7 293 

Insônia       

Sim 70 93 5 7 75 
0,655 

Não 245 92 22 8 267 

Asma       

Sim 20 87 3 13 23 
0,410 

Não 295 92 24 8 319 

DPOC       

Sim 21 81 5 19 26 
0,043 

Não 294 93 22 7 316 

Neoplasia do intestino/reto       

Sim 2 67 1 33 3 
0,219 

Não 313 92 26 8 339 

Hipotireoidismo       

Sim 8 89 1 11 9 
0,527 

Não 307 92 26 8 333 

Doença Renal       

Sim 23 88 3 12 26 0,446 
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(continuação) 
VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Não 292 92 24 8 316  

Hepatopatia       

Sim 6 86 1 14 7 
0,441 

Não 309 92 26 8 335 

Tabagismo       

Sim 53 91 5 9 58 

0,959 Não 192 92 16 8 208 

Ex-tabagista 70 92 6 8 76 

Etilismo       

Sim 20 95 1 5 21 

1,000 Não 264 92 24 8 288 

Ex-etilista 31 94 2 6 33 

Limitação funcional       

Sim 60 81 14 19 74 
<0,001 

Não 255 95 13 5 268 

Fissura anal       

Sim 10 91 1 9 11 
0,601 

Não 305 92 26 8 331 

Prolapso retal       

Sim 4 80 1 20 5 0,339 

Não 311 92 26 8 337  

Abscesso /infecção ao redor do ânus       

Sim 4 80 1 20 5 
0,339 

Não 311 92 26 8 337 

Trauma ou ferimento no reto/ânus       

Sim 4 100 - - 4 
1,000 

Não 311 92 27 8 338 

Doença hemorroidária       

Sim 55 87 8 13 63 
0,124 

Não 260 93 19 7 279 

Disúria       

Sim 115 94 7 6 122 
0,005 

Não 200 92 18 8 218 

Infecção de Trato Urinário de repetição       

Sim 50 83 10 17 60 0,014 

Não 265 94 17 6 282  

Diarreia       

Sim 31 69 14 31 45 
<0,001 

Não 284 96 13 4 297 

Cirurgia anorretal       

Sim 12 75 4 25 16 
0,029 

Não 303 93 23 7 326 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Radioterapia pélvica ou abdominal       

Sim 3 75 1 25 4  

Não 312 92 26 8 338 0,281 

Uso prévio de Cateter Vesical de Demora       

Sim 95 88 13 12 108 
0,054 

Não 220 94 14 6 234 

Uso prévio de Cateter Vesical Intermitente       

Sim 10 83 2 17 12 
0,243 

Não 305 92 25 8 330 

Uso de fralda       

Sim, está usando no momento 31 70 13 30 44 

<0,001 

Sim, já fazia uso de fralda em casa 8 62 5 38 13 

Não faz uso de fralda 274 98 7 2 281 

Fez uso de fralda nesta internação, porém não 

está usando fralda no momento 
2 50 2 50 4 

Diuréticos       

Sim 47 82 10 18 57 
0,006 

Não 268 94 17 6 285 

Antinflamatórios       

Sim 46 88 6 12 52 
0,272 

Não 269 93 21 7 290 

Anti-histamínicos       

Sim 5 100 - - 5 
1,000 

Não 310 92 27 8 337 

Antidepressivos       

Sim 18 95 1 5 19 
1,000 

Não 297 92 26 8 323 

Opióides       

Sim 14 100 - - 14 
0,613 

Não 301 92 27 8 328 

Laxantes       

Sim 22 85 4 15 26 
0,137 

Não 293 93 23 7 316 

Diagnóstico de Internação       

Doenças infecciosas e parasitárias 18 86 3 14 21 

0,094 Neoplasias 4 80 1 20 5 

Doenças hematológicas e imunitárias 7 100 - - 7 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 
3 100 - - 3 

- 

Doenças do sistema nervoso 1 50 1 50 2 

Doenças do aparelho circulatório 36 97 1 3 37 

Doenças do aparelho respiratório 32 82 7 18 39 

Doenças do aparelho gastrointestinal 39 81 9 19 48 

Doenças do aparelho genitourinário 33 94 2 6 35 

Doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo 50 96 2 4 52 

Gravidez, parto e puerpério 80 100 - - 80 

Causas externas e envenenamento 5 100 - - 5 

Outras 5 83 1 17 6 

VARIÁVEIS CLÍNICAS PARA O SEXO 

FEMININO 
      

Retocele (N=192)       

Sim - - 1 100 1 
0,101 

Não 174 91 17 9 191 

Cistocele (N=192)       

Sim 16 84 3 16 19 
0,396 

Não 158 91 15 9 173 

Prolapso uterino (N=193)       

Sim 2 50 2 50 4 
0,007 

Não 173 92 16 8 189 

Laceração do ânus durante o parto (N=182)       

Sim 4 80 1 20 5 
0,503 

Não 161 91 16 9 177 

Laceração da vagina durante o parto 

(N=174) 
      

Sim 20 100 - - 20 
0,359 

Não 138 90 16 10 154 

Episiotomia (N=182)       

Sim 65 97 2 3 67 
0,025 

Não 100 87 15 13 115 

Menopausa (N=192)       

Sim 49 78 14 22 63 
<0,001 

Não 125 97 4 3 129 

Cirurgia ginecológica (N=192)       

Sim 29 88 4 12 33 
0,064 

Não 145 91 14 9 159 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

(N=342) 
 

 

Incontinência Fecal 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS PARA O SEXO 

MASCULINO 
      

Impotência sexual (N=147)       

Sim 44 90 5 10 49 
0,160 

Não 94 96 4 4 98 

Cirurgia urológica (N=149)       

Sim 11 92 1 8 12 
0,541 

Não 129 94 8 6 137 

Hiperplasia Prostática Benigna (N=149)       

Sim 7 100 - - 7 
1,000 

Não 132 92,9 10 7,1 142 

(conclusão) 

Tabela 9 - Variáveis numéricas de acordo com a presença ou ausência de incontinência fecal. 

São Paulo, 2016.  

VARIÁVEIS NUMÉRICAS IF N Média DP Med. Mín. Máx. p* valor 

Idade 
Não 315 47,74 21,012 47,00 18 96 

0,069 
Sim 27 62,70 20,005 66,00 19 103 

Anos de estudo 
Não 315 8,43 4,416 9,00 0 24 

0,028 
Sim 26 7,62 5,872 8,00 0 19 

Renda familiar 
Não 287 $2.631,29 - $1.800,00 $0 $20.000 

0,809 
Sim 23 $4.021,91 - $2.000,00 $905 $16.000 

Tempo de internação (em 

dias) 

Não 315 8,64 13,663 4,00 1 113 
0,995 

Sim 27 8,56 10,464 4,00 1 38 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS 

PARA O SEXO 

FEMININO 

        

Número de gestações 
Não 174 2,41 1,727 2,00 0 9 

0,012 
Sim 18 3,67 3,819 3,50 0 17 

Número de partos 
Não 174 2,08 1,653 2,00 0 9 

0,005 
Sim 18 3,33 2,849 3,00 0 12 

Abortos 
Não 174 0,25 0,561 0,00 0 3 

0,588 
Sim 18 0,33 1,188 0,00 0 5 

Parto natural 
Não 174 1,47 1,775 1,00 0 9 

<0,001 
Sim 18 3,06 3,038 2,50 0 12 

Parto vaginal 
Não 174 1,34 1,712 1,00 0 9 

0,003 
Sim 18 2,72 3,064 2,00 0 12 

Parto fórceps 
Não 174 0,13 0,397 0,00 0 2 

0,088 
Sim 18 0,33 1,029 0,00 0 4 

Parto cesáreo 
Não 174 0,61 0,891 0,00 0 4 

0,132 
Sim 18 0,28 0,826 0,00 0 3 
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Não foi possível a execução do Modelo de Regressão Logística para testar as variáveis 

independentes associadas à presença da IF devido à sua baixa prevalência na amostra estudada. 

7.4 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA 

COMBINADA   

7.4.1 Prevalência da incontinência combinada 

A prevalência global da IC, ou seja, da ocorrência concomitante das incontinências 

urinária e fecal na população estudada, foi 4,7% (16), sendo 7,3% (14) para as mulheres e 

1,4%(12) para os homens. As prevalências parciais nos meses de março, abril, maio e junho 

foram de 5,7%, 9,8%, 1,3% e 2,2%, respectivamente (Figura 7). 

 

Figura 7 - Prevalência pontual de incontinência combinada, segundo meses de coleta de 

dados. São Paulo, 2016. 
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7.4.2 Caracterização da incontinência combinada 

A caracterização das perdas foi realizada de forma isolada para cada incontinência, 

urinária e fecal, e apresentada nos respectivos tópicos. 

7.4.3 Fatores associados à incontinência combinada  

As Tabelas 10 e 11 mostram que houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos com e sem IC, para as seguintes variáveis: idade, sexo, cor de pele, nível de 

escolaridade, situação empregatícia, diagnóstico de internação, Alzheimer, depressão, 

Síndrome do Intestino Irritável (SII)/ Doença Inflamatória Intestinal, DPOC, limitação 

funcional, prolapso retal, disúria, ITU de repetição, diarreia, uso de fralda e uso de diuréticos. 

Para as mulheres, as variáveis que mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos com e sem IC foram: menopausa, prolapso uterino, número de gestações, número e tipo 

de partos, parto natural (vaginal e fórceps), parto vaginal e parto fórceps (Tabela 10 e 11). 

Diferenças estatisticamente significativas entre grupos não foram encontradas especificamente 

para os homens (Tabela 10). 

As variáveis Lesão Raquimedular, Esclerose Múltipla, Megacólon Chagásico e uso de 

anticolinérgico foram avaliadas, porém não foram observadas na amostra estudada. 

 

Tabela 10 - Variáveis categóricas de acordo com a presença ou ausência de incontinência 

combinada. São Paulo, 2016.  

(continua) 

VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRAFICAS 
      

Sexo       

Feminino 177 93 14 7 191 
0,010 

Masculino 146 99 2 1 148 

Cor da pele       

Branco 151 93 11 7 162 

0,037 
Preto 52 95 3 5 55 

Pardo 113 99 1 1 114 

Amarelo 7 88 1 13 8 
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(continuação) 

VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRAFICAS 
      

Nível de escolaridade       

Analfabeto 21 81 5 19 26 

0,004 

Ensino Fundamental 144 97 4 3 148 

Ensino Médio 116 97 4 3 120 

Ensino Superior 34 97 1 3 35 

Pós graduação 8 80 2 20 10 

Situação empregatícia       

Assalariado com registro 89 98 2 2 91 

0,004 

Assalariado sem registro 7 100 - - 7 

Autônomo 40 95 2 5 42 

Trabalho informal 19 95 1 5 20 

Aposentado 85 94 5 6 90 

Pensionista 9 64 5 36 14 

Desempregado 70 99 1 1 71 

Afastado 4 100 - - 4 

Ocupação       

Planejamento e Organização 20 95 1 5 21 

0,108 

Empresário, direção e gerência 7 88 1 13 8 

Trabalho não qualificado na execução 36 95 2 5 38 

Trabalho semi-qualificado na execução 88 99 1 1 89 

Trabalho qualificado na execução 7 88 1 13 8 

Serviços gerais 30 100 - - 30 

Serviços de escritório 135 93 10 7 145 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

HAS       

Sim 123 95 7 5 130 
0,649 

Não 200 96 9 4 209 

DM       

Sim 71 91 7 9 78 
0,063 

Não 252 97 9 3 261 

IC       

Sim 53 93 4 7 57 
0,323 

Não 270 96 12 4 282 

AVE       

Sim 17 94 1 6 18 
0,591 

Não 306 95 15 5 321 
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VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Alzheimer       

Sim 4 67 2 33 6 
0,028 

Não 319 96 14 4 333 

Parkinson       

Sim 1 100 - - 1 
1,000 

Não 322 95 16 5 338 

Demência       

Sim 3 100 - - 3 
1,000 

Não 320 95 16 5 336 

Depressão       

Sim 32 86 5 14 37 
0,021 

Não 291 96 11 4 302 

Síndrome do Intestino Irritável/Doença 

inflamatória intestinal 
      

Sim 3 60 2 40 5 
0,019 

Não 320 96 14 4 334 

Obesidade       

Sim 43 90 5 10 48 
0,060 

Não 280 96 11 4 291 

Insônia       

Sim 73 96 3 4 76 
1,000 

Não 250 95 13 5 263 

Asma       

Sim 20 91 2 9 22 
0,278 

Não 303 96 14 4 317 

DPOC       

Sim 21 84 4 16 25 
0,023 

Não 302 96 12 4 314 

Neoplasia do intestino/reto       

Sim 3 75 1 25 4 
0,177 

Não 320 96 15 4 335 

Hipotireoidismo       

Sim 9 100 - - 9 
1,000 

Não 314 95 16 5 330 
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VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Doença Renal       

Sim 24 96 1 4 25 
1,000 

Não 299 95 15 5 314 

Hepatopatia       

Sim 6 86 1 14 7 
0,289 

Não 317 95 15 5 332 

Tabagismo       

Sim 53 91 5 9 58 

0,185 Não 200 97 7 3 207 

Ex-tabagista 70 95 4 5 74 

Etilismo       

Sim 21 100 - - 21 

0,868 Não 270 95 15 5 285 

Ex-etilista 32 97 1 3 33 

Limitação funcional       

Sim 65 89 8 11 73 
0,009 

Não 258 97 8 3 266 

Fissura anal       

Sim 10 91 1 9 11 
0,417 

Não 313 95 15 5 328 

Prolapso retal       

Sim 4 80 1 20 5 
0,025 

Não 319 96 15 4 334 

Abscesso /infecção ao redor do ânus       

Sim 4 80 1 20 5 
0,216 

Não 319 96 15 4 334 

Trauma ou ferimento no reto/ânus       

Sim 4 100 - - 4 
1,000 

Não 319 95 16 5 335 

Doença hemorroidária       

Sim 57 92 5 8 62 
0,185 

Não 266 96 11 4 277 

Disúria       

Sim 117 98 3 3 120 
0,001 

Não 206 95 11 5 217 

Infecção de Trato Urinário de repetição       

Sim 52 90 6 10 58 
0,038 

Não 271 96 10 4 281 

Diarreia       

Sim 36 84 7 16 43 
0,002 

Não 287 97 9 3 296 
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VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Cirurgia anorretal       

Sim 13 87 2 13 15 
0,153 

Não 310 96 14 4 324 

Radioterapia pélvica ou abdominal       

Sim 3 75 1 25 4 
0,177 

Não 320 96 15 4 335 

Uso prévio de Cateter Vesical de 

Demora 
      

Sim 98 92 8 8 106 
0,098 

Não 225 97 8 3 233 

Uso prévio de Cateter Vesical 

Intermitente 
      

Sim 11 92 1 8 12 
0,446 

Não 312 95 15 5 327 

Uso de fralda       

Sim, está usando no momento 35 83 7 17 42 

<0,001 

Sim, já fazia uso de fralda em casa 8 67 4 33 12 

Não faz uso de fralda 278 99 3 1 281 

Fez uso de fralda nesta internação, porém 

não está usando fralda no momento 
2 50 2 50 4 

Diuréticos       

Sim 48 87 7 13 55 
0,007 

Não 275 97 9 3 284 

Antinflamatórios       

Sim 47 90 5 10 52 
0,080 

Não 276 96 11 4 287 

Anti-histamínicos       

Sim 5 100 - - 5 
1,000 

Não 318 95 16 5 334 

Antidepressivos       

Sim 19 100 - - 19 
1,000 

Não 304 95 16 5 320 

Opióides       

Sim 14 100 - - 14 
1,000 

Não 309 95 16 5 325 

Laxantes       

Sim 23 88 3 12 26 
0,115 

Não 300 96 13 4 313 
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VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Diagnóstico de Internação       

Doenças infecciosas e parasitárias 19 95 1 5 20 

0,032 

Neoplasias 4 80 1 20 5 

Doenças hematológicas e imunitárias 7 100 - - 7 

Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 
3 100 - - 3 

Doenças do sistema nervoso 1 50 1 50 2 

Doenças do aparelho circulatório 36 97 1 3 37 

Doenças do aparelho respiratório 34 92 3 8 37 

Doenças do aparelho gastrointestinal 44 92 4 8 48 

Doenças do aparelho genitourinário 33 94 2 6 35 

Doenças do sistema osteomuscular e 

conjuntivo 
50 96 2 4 52 

Gravidez, parto e puerpério 80 100 - - 80 

Causas externas e envenenamento 5 100 - - 5 

Outras 5 83 1 17 6 

VARIÁVEIS CLÍNICAS PARA O 

SEXO FEMININO 
      

Retocele (N=191)       

Sim - - 1 100 1 
0,078 

Não 177 93 13 7 190 

Cistocele (N=191)       

Sim 16 84 3 16 19 
0,150 

Não 161 94 11 6 172 

Prolapso uterino (N=192)       

Sim 2 50 2 50 4 
0,044 

Não 176 94 12 6 188 

Laceração do ânus durante o parto 

(N=181) 
      

Sim 4 80 1 20 5 
0,436 

Não 163 93 13 7 176 

Laceração da vagina durante o parto 

(N=173) 
      

Sim 20 100 - - 20 
0,460 

Não 140 92 13 8 153 

Episiotomia (N=181)       

Sim 65 97 2 3 67 
0,067 

Não 102 89 12 11 114 

Menopausa (N=191)       

Sim 51 82 11 18 62 
<0,001 

Não 126 98 3 2 129 

Cirurgia ginecológica (N=191)       

Sim 29 88 4 12 33 
0,269 

Não 148 94 10 6 158 
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VARIÁVEIS 

 (N=339) 

  

Incontinência Combinada 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N  % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS PARA O 

SEXO MASCULINO 
      

Impotência sexual (N=145)       

Sim 47 98 1 2 48 
1,000 

Não 96 99 1 1 97 

Cirurgia urológica (N=147)       

Sim 12 100 - - 12 
1,000 

Não 133 99 2 1 135 

Hiperplasia Prostática Benigna (N=147)       

Sim 7 100 - - 7 
1,000 

Não 137 97,8 3 2,2 140 

 (conclusão) 

Tabela 11 - Variáveis numéricas de acordo com a presença ou ausência de incontinência 

combinada. São Paulo, 2016.  

(continua) 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 
IC N Média DP Med. Mín. Máx. p* valor 

Idade 
Não 323 48,15 21,133 49,00 18 103 

0,006 
Sim 16 63,00 19,504 66,50 19 89 

Anos de estudo 
Não 323 8,41 4,454 8,00 0 24 

0,241 
Sim 15 7,00 6,503 7,00 0 19 

Renda familiar 
Não 293 $2.687,30 - $1.800,00 $0 $20.000 

0,132 
Sim 14 $3.850,29 - $2.250,00 $905 $16.000 

Tempo de 

internação (em 

dias) 

Não 323 8,65 13,545 4,00 1 113 
0,849 

Sim 16 9,31 11,937 4,50 1 38 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

PARA O SEXO 

FEMININO 

        

Número de 

gestações 

Não 177 2,42 1,737 2,00 0 9 

0,011 
Sim 14 3,86 4,222 3,00 0 17 

Número de partos 
Não 177 2,09 1,663 2,00 0 9 

0,005 
Sim 14 3,50 3,082 3,00 0 12 

Abortos 
Não 177 0,25 0,559 0,00 0 3 

0,544 
Sim 14 0,36 1,336 0,00 0 5 
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     (continuação) 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

IC N Média DP Med. Mín. Máx. p* valor 

        

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

PARA O 

SEXO 

FEMININO 

        

Parto natural 
Não 177 1,47 1,787 1,00 0 9 

0,001 
Sim 14 3,36 3,201 3,00 0 12 

Parto vaginal 

Não 177 1,35 1,726 1,00 0 9 

0,003 
Sim 14 2,93 3,269 2,00 0 12 

Parto forceps 
Não 177 0,12 0,394 0,00 0 2 

0,025 
Sim 14 0,43 1,158 0,00 0 4 

Parto cesária 
Não 177 0,62 0,904 0,00 0 4 

0,055 
Sim 14 0,14 0,535 0,00 0 2 

  (conclusão) 

Assim como ocorreu para a IF, também para a incontinência combinada não foi possível 

executar o Modelo de Regressão Logística, devido à sua baixa prevalência na amostra estudada. 

7.5 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À CONSTIPAÇÃO 

INTESTINAL  

7.5.1 Prevalência da constipação intestinal 

A prevalência encontrada para CI atual foi 14,9% (51), sendo 15% (29) para mulheres 

e 14,7% (22) para os homens. As prevalências parciais da CI nos meses de março, abril, maio 

e junho foram de 21,1%, 9,6%, 18,2% e 10,8%, respectivamente (Figura 8). Entre os 

constipados, 19 (37,3%) informaram apresentar o problema durante a internação; no entanto, 

29 (8,4%) que eram constipados, segundo os mesmos Critérios de Roma III, referiram 

apresentar hábito intestinal normal durante a internação.  
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Figura 8 - Prevalência pontual de constipação intestinal, segundo meses de coleta de dados. 

São Paulo, 2016.  

 

7.5.2 Caracterização da constipação intestinal 

Conforme mostra o Quadro 9 a frequência da evacuação entre os constipados foi de duas 

vezes por semana para 21 (41,2%) e de uma vez por semana para 6 (11,8%) pacientes. Entre os 

constipados, 23 (45,1%) relataram já ter ficado mais de dois a quatro dias sem evacuar e 16 

(31,4%) de cinco dias a uma semana. Quando questionados quanto ao uso de medicações 

laxativas, 70,6% (36) revelaram não as utilizarem para estimular as evacuações. 

Entre os pacientes que se encontravam constipados, 21 (42%) responderam geralmente 

fazer força para evacuar (mais de 75% das vezes), sendo que esse esforço é moderado para 

11(22%) indivíduos e leve para 10 (20%) indivíduos. O esforço nunca ocorreu para 14 (27,5%) 

pacientes e passou a ser necessário somente após a internação para 13 (25,5%) pacientes; 9 

(17,6%) pacientes fazem força para evacuar entre dois a cinco anos. As fezes nunca eram de 

consistência aquosa para 34 (66,7%) constipados e eram geralmente endurecidas para 60,8% 

dos constipados. 

Após evacuar, 88% dos constipados sentiam que ainda havia fezes para serem 

eliminadas e isso ocorria às vezes para 15 (30%) pacientes e geralmente para 13 (26%) 

pacientes. Entre os constipados, somente 14% relataram a prática do uso do dedo para auxiliar 

na saída das fezes, enquanto 30,6% (17) nunca mudavam sua posição sobre o vaso sanitário 

para facilitar a evacuação. 
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Com relação ao tempo gasto no banheiro para evacuar, 18 (37,5%) pacientes utilizavam 

entre 10 e 30 minutos e para 13 (27,1%) pacientes esse tempo era de cinco a dez minutos. 

Entre os pacientes com hábito intestinal constipado, 37,3% (19) referiram constipação 

após a internação. 

. 

Quadro 9 - Caracterização da constipação intestinal, segundo o instrumento Hábito Intestinal 

na População Geral (*adaptado). São Paulo, 2016. 

(continua) 

ITENS DO INSTRUMENTO (N=51)    N % 

FREQUENCIA DE EVACUAÇÃO      

Uma vez ou menos por mês    0 0 

De duas a três vezes por mês    6 11,8 

Uma vez por semana    13 25,5 

Duas vezes por semana    21 41,1 

De três a seis vezes por semana    8 15,7 

Uma vez por dia    3 5,9 

Duas vezes por dia    0 0 

Três vezes por dia    0 0 

Mais de três vezes por dia    0 0 

MAIOR NÚMERO DE DIAS 

CONSECUTIVOS SEM EVACUAR 

   
  

Dois dias ou menos    
2 3,9 

Mais de dois a quatro dias    
23 45,1 

De cinco dias a uma semana    
16 31,4 
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(continuação) 
ITENS DO INSTRUMENTO (N=51)    

N % 

Mais de uma a uma semana     
8 15,7 

Mais de duas semanas    
2 3,9 

USO DE MEDICAÇÕES PARA EVACUAR      

Não    
36 70,6 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes)    
4 7,8 

Sim, frequentemente (mais de 25% das vezes)    
4 7,8 

Sim, geralmente (mais do que 75% das vezes)    
7 13,7 

FORÇA PARA EVACUAR      

Não 
   

9 18,0 

Sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 
   

8 16,0 

Sim, frequentemente (mais de 25% das vezes) 
   

12 24,0 

Sim, geralmente (mais do que 75% das vezes) 
   

21 42,0 

CLASSIFICAÇÃO DO ESFORÇO 
     

Eu nunca tive que fazer esforço para evacuar    
9 18,0 

Muito pouco    
6 12,0 

Pouco    
10 20,0 

Moderado    
11 22,0 

Intenso    
9 18,0 

Muito intenso    
5 10,0 

TEMPO DE ESFORÇO      

Eu nunca me esforço para evacuar    
14 27,5 

Desde a internação    
13 25,5 
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(continuação) 
ITENS DO INSTRUMENTO (N=51)    N % 

Menos de um ano    1 2,0 

De um a dois anos    1 2,0 

Mais de dois a cinco anos    9 17,6 

Mais de cinco a dez anos    6 11,8 

Mais de dez anos    7 13,7 

FREQUENCIA DE FEZES SOLTAS OU 

AQUOSAS 

   
  

Nunca    34 66,7 

Às vezes (menos de 25% das vezes)    16 31,4 

Frequentemente (mais de 25% das vezes)    1 2,0 

Geralmente (mais do que 75% das vezes)    0 0 

FREQUENCIA DE FEZES ENDURECIDAS      

Nunca    5 9,8 

Às vezes (menos de 25% das vezes)    6 11,8 

Frequentemente (mais de 25% das vezes)    9 17,6 

Geralmente (mais do que 75% das vezes)    31 60,8 

EVACUAÇÃO INCOMPLETA      

Nunca    11 22,0 

Às vezes (menos de 25% das vezes)    15 30,0 

Frequentemente (mais de 25% das vezes)    11 22,0 

Geralmente (mais do que 75% das vezes)    13 26,0 

USO DE DEDO PARA AUXILIAR NA 

ELIMINAÇÃO DAS FEZES 

   
  

Sim    7 14,0 

Não    43 86,0 
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(continuação) 
ITENS DO INSTRUMENTO (N=51)    N % 

TEMPO GASTO NO BANHEIRO      

Menos que cinco minutos    
9 18,8 

De cinco a dez minutos    
13 27,1 

Mais de dez até 30 minutos    
18 37,5 

Mais de 30 minutos até uma hora    
7 14,6 

Mais de uma hora    
1 2,1 

UTILIZAÇÃO DE OUTRA POSIÇÃO, ALÉM 

DE SENTADA, PARA AUXILIAR NA 

EVACUAÇÃO 

   

  

Nunca 
   

34 69,4 

Às vezes (menos de 25% das vezes) 
   

3 6,1 

Frequentemente (mais de 25% das vezes) 
   

2 4,1 

Geralmente (mais do que 75% das vezes) 
   

10 20,4 

SENSAÇÃO DE RETO OBSTRUÍDO      

Nunca 
   

27 54,0 

Às vezes (menos de 25% das vezes) 
   

12 24,0 

Frequentemente (mais de 25% das vezes) 
   

5 10,0 

Geralmente (mais do que 75% das vezes) 
   

6 12,0 

REGULARIDADE DA EVACUAÇÃO      

Tive constipação intestinal com frequência (mais 

de 25% das vezes) 

   

28 54,9 

Às vezes tive constipação (menos de 25% das 

vezes) 

   

3 5,9 

Tinha diarreia e constipação, alternadamente    
1 2,0 

Às vezes tive diarreia (menos de 25% das vezes)    0 0 
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ITENS DO INSTRUMENTO (N=51)    N % 

Tinha diarreia frequentemente (mais de 25% das 

vezes) 

   
0 0 

Geralmente normal    0 0 

Fiquei constipado após a internação    19 37,3 

(conclusão) 

Dentre os pacientes com constipação intestinal prévia à internação, 86,2% (44) 

informaram já ter procurado ajuda profissional para manejo do problema. 

7.5.3 Fatores associados à constipação intestinal 

As Tabelas 12 e 13 mostram que houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos com e sem CI para as seguintes variáveis: anos de estudo, diarreia, radioterapia 

pélvica ou abdominal e estar em uso de laxantes. Para as mulheres, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos com e sem CI para qualquer variável, enquanto 

para os homens, a única variável que emergiu com diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos com e sem CI foi a impotência sexual. 

As variáveis Esclerose Múltipla, Megacólon Chagásico e uso de anticolinérgico foram 

avaliadas, porém não foram detectadas na amostra estudada. 

  

Tabela 12 - Variáveis categóricas de acordo com a presença ou ausência de constipação 

intestinal. São Paulo, 2016.          
               (continua) 

VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRAFICAS 
      

Sexo       

Feminino 164 85 29 15 193 
0,926 

Masculino 128 83 22 14 150 

Cor da pele       

Branco 137 83 28 17 165 

0,661 
Preto 49 88 7 13 56 

Pardo 98 86 16 14 114 

Amarelo 8 100 - - 8 



Resultados 107 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

(continuação) 

VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRAFICAS 
      

Nível de escolaridade       

Analfabeto 16 64 9 36 25 

0,071 

Ensino Fundamental 128 85 22 15 150 

Ensino Médio 108 88 15 12 123 

Ensino Superior 31 89 4 11 35 

Pós graduação 9 90 1 10 10 

Situação empregatícia       

Assalariado com registro 83 91 8 9 91 

0,067 

Assalariado sem registro 7 100 - - 7 

Autônomo 36 84 7 16 43 

Trabalho informal 15 75 5 25 20 

Aposentado 72 78 20 22 92 

Pensionista 10 71 4 29 14 

Desempregado 65 90 7 10 72 

Afastado 4 100 - - 4 

Ocupação       

Planejamento e Organização 19 90 2 10 21 

0,972 

Empresário, direção e gerência 8 100 - - 8 

Trabalho não qualificado na execução 33 85 6 15 39 

Trabalho semi-qualificado na execução 76 84 15 16 91 

Trabalho qualificado na execução 7 88 1 13 8 

Serviços gerais 26 87 4 13 30 

Serviços de escritório 123 84 23 16 146 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

HAS       

Sim 108 82 24 18 132 
0,173 

Não 184 87 27 13 211 

DM       

Sim 66 84 13 16 79 
0,651 

Não 226 86 38 14 264 

IC       

Sim 47 81 11 19 58 
0,336 

Não 245 86 40 14 285 

AVE       

Sim 15 79 4 21 19 
0,502 

Não 277 85 47 15 324 

Lesão Raquimedular       

Sim - - 1 100 1 
0,149 

Não 292 85 50 15 342 
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VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Alzheimer       

Sim 4 67 2 33 6 
0,220 

Não 288 85 49 15 337 

Parkinson       

Sim 1 100 - - 1 
1,000 

Não 291 85 51 15 342 

Demência       

Sim 1 50 1 50 2 
0,276 

Não 291 85 50 15 341 

Depressão       

Sim 33 89 4 11 37 
0,463 

Não 259 85 47 15 306 

Síndrome do Intestino Irritável/Doença 

inflamatória intestinal 
      

Sim 4 80 1 20 5 
0,555 

Não 288 85 50 15 338 

Obesidade       

Sim 46 94 3 6 49 
0,063 

Não 246 84 48 16 294 

Insônia       

Sim 67 88 9 12 76 
0,401 

Não 225 84 42 16 267 

Asma       

Sim 20 87 3 13 23 
1,000 

Não 272 85 48 15 320 

DPOC       

Sim 23 88 3 12 26 
0,780 

Não 269 85 48 15 317 

Neoplasia do intestino/reto       

Sim 4 100 - - 4 
1,000 

Não 288 85 51 15 339 

Hipotireoidismo       

Sim 8 89 1 11 9 
1,000 

Não 284 85 50 15 334 



Resultados 109 

Jaqueline Betteloni Junqueira 
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VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Doença Renal       

Sim 18 72 7 28 25 
0,075 

Não 274 86 44 14 318 

Sim 6 86 1 14 7 
1,000 

Não 286 85 50 15 336 

Tabagismo       

Sim 53 91 5 9 58 

0,078 Não 180 86 29 14 209 

Ex-tabagista 59 78 17 22 76 

Etilismo       

Sim 19 86 3 14 22 

0,138 Não 249 86 39 14 288 

Ex-etilista 24 73 9 27 33 

Limitação funcional       

Sim 61 80 15 20 76 
0,176 

Não 231 87 36 13 267 

Fissura anal       

Sim 9 82 2 18 11 
0,671 

Não 283 85 49 15 332 

Prolapso retal       

Sim 2 40 3 60 5 
0,300 

Não 290 86 48 14 338 

Abscesso /infecção ao redor do ânus       

Sim 4 80 1 20 5 
0,600 

Não 288 85 50 15 338 

Trauma ou ferimento no reto/ânus       

Sim 2 50 2 50 4 
0,100 

Não 290 86 49 14 339 

Doença hemorroidária       

Sim 51 81 12 19 63 
0,300 

Não 241 86 39 14 280 

Disúria       

Sim 105 86 17 14 122 
0,908 

Não 186 85 33 15 219 

Infecção de Trato Urinário de repetição       

Sim 49 82 11 18 60 
0,400 

Não 243 86 40 14 283 

Diarreia       

Sim 44 96 2 4 46 
<0,001 

Não 248 84 49 16 297 
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VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Cirurgia anorretal       

Sim 12 75 4 25 16 
0,300 

Não 280 86 47 14 327 

Radioterapia pélvica ou abdominal       

Sim 1 25 3 75 4 
<0,001 

Não 291 86 48 14 339 

Uso prévio de Cateter Vesical de 

Demora 
      

Sim 87 80 22 20 109 
0,100 

Não 205 88 29 12 234 

Uso prévio de Cateter Vesical 

Intermitente 
      

Sim 11 85 2 15 13 
1,000 

Não 281 85 49 15 330 

Uso de fralda       

Sim, está usando no momento 38 84 7 16 45 

0,132 

Sim, já fazia uso de fralda em casa 9 75 3 25 12 

Não faz uso de fralda 243 86 39 14 282 

Fez uso de fralda nesta internação, porém 

não está usando fralda no momento 
2 50 2 50 4 

Diuréticos       

Sim 47 82 10 18 57 
0,500 

Não 245 86 41 14 286 

Antinflamatórios       

Sim 44 83 9 17 53 
0,638 

Não 248 86 42 14 290 

Anti-histamínicos       

Sim 4 80 1 20 5 
0,600 

Não 288 85 50 15 338 

Antidepressivos       

Sim 16 80 4 20 20 
0,500 

Não 276 85 47 15 323 

Opióides       

Sim 10 71 4 29 14 
0,100 

Não 282 86 47 14 329 

Laxantes       

Sim 13 50 13 50 26 
<0,001 

Não 279 88 38 12 317 

  



Resultados 111 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

(continuação) 

VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total p* valor Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS       

Diagnóstico de Internação       

Doenças infecciosas e parasitárias 17 81 4 19 21 

0,106 

Neoplasias 3 75 1 25 4 

Doenças hematológicas e imunitárias 6 86 1 14 7 

Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 
3 100 - - 3 

Doenças do sistema nervoso - - 2 100 2 

Doenças do aparelho circulatório 29 78 8 22 37 

Doenças do aparelho respiratório 35 90 4 10 39 

Doenças do aparelho gastrointestinal 44 88 6 12 50 

Doenças do aparelho genitourinário 27 77 8 23 35 

Doenças do sistema osteomuscular e 

conjuntivo 
46 88 6 12 52 

Gravidez, parto e puerpério 70 88 10 13 80 

Causas externas e envenenamento 5 100 - - 5 

Outras 5 83 1 17 6 

VARIÁVEIS  CLÍNICAS PARA O 

SEXO FEMININO 
      

Retocele (N=193)       

Sim 1 100 - - 1 
1,000 

Não 163 85 29 15 192 

Cistocele (N=193)       

Sim 16 84 3 16 19 
1,000 

Não 148 85 26 15 174 

Prolapso uterino (N=194)       

Sim 3 75 1 25 4 
0,600 

Não 162 85 28 15 190 

Laceração do ânus durante o 

parto(N=183) 
      

Sim 5 100 - - 5 
0,406 

Não 150 84,2 28 15,8 178 

Laceração da vagina durante o parto 

(N=175) 
      

Sim 18 90 2 10 20 
0,817 

Não 130 84 25 16 155 

Episiotomia (N=183)       

Sim 61 91 6 9 67 
0,100 

Não 94 81 22 19 116 

Menopausa (N=193)       

Sim 50 79 13 21 63 
0,129 

Não 114 88 16 12 130 

Cirurgia ginecológica (N=193)       

Sim 27 82 6 18 33 
0,700 

Não 137 86 23 14 160 
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VARIÁVEIS  

 (N=343)  

Constipação 

Total 
p* 

valor 
Ausente Presente  

N % N % 

VARIÁVEIS CLÍNICAS PARA O 

SEXO MASCULINO 
      

Impotência sexual (N=147)       

Sim 37 76 12 24 49 
<0,001 

Não 88 90 10 10 98 

Cirurgia urológica (N=149)       

Sim 10 83 2 17 12 
0,700 

Não 118 86 19 14 137 

Hiperplasia Prostática Benigna (N=149)       

Sim 4 57 3 43 7 
0,100 

Não 123 86,6 19 13,4 142 

                                                                                                          (conclusão) 

Tabela 13 - Variáveis numéricas de acordo com a presença ou ausência de constipação 

intestinal. São Paulo, 2016.  

(continua) 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 
Const.  N Média DP Med. Mín. Máx. 

p* 

valor 

Idade 
Não 292 48,04 20,769 49,00 18 103 

0,069 
Sim 51 53,90 23,595 53,00 18 96 

Anos de estudo 
Não 291 8,60 4,460 9,00 0 24 

0,028 
Sim 51 7,10 4,700 7,00 0 16 

Renda familiar 
Não 266 $2.744,41 - $1.900,00 $0 $20.000 

0,809 
Sim 45 $2.634,89 - $1.900,00 $500 $16.000 

Tempo de 

internação (em 

dias) 

Não 292 8,64 14,068 3,00 1 113 
0,995 

Sim 51 8,63 8,953 5,00 1 43 

VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 

PARA O 

SEXO 

FEMININO 

        

Número de 

gestações 

Não 164 2,51 2,091 2,00 0 17 
0,857 

Sim 29 2,59 1,659 2,00 0 6 

Número de 

partos 

Não 164 2,19 1,869 2,00 0 12 
0,887 

Sim 29 2,24 1,550 2,00 0 5 

Abortos 
Não 164 0,25 0,659 0,00 0 5 

0,842 
Sim 29 0,28 0,528 0,00 0 2 
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VARIÁVEIS 

NUMÉRICAS 
Const.  N Média DP Med. Mín. Máx. 

Parto natural 
Não 164 1,60 2,024 1,00 0 12 

0,686 
Sim 29 1,76 1,640 2,00 0 5 

Parto vaginal 
Não 164 1,47 1,977 1,00 0 12 

0,901 
Sim 29 1,52 1,479 1,00 0 4 

Parto forceps 
Não 164 0,13 0,472 0,00 0 4 

0,251 
Sim 29 0,24 0,577 0,00 0 2 

Parto cesária 
Não 164 0,59 0,905 0,00 0 4 

0,544 
Sim 29 0,48 0,785 0,00 0 3 

(conclusão) 

No modelo de regressão, as variáveis que apareceram associadas à constipação intestinal 

foram: anos de estudo e estar em uso de laxantes (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Variáveis associadas à presença de constipação intestinal. São Paulo, 2016.  

Variáveis B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

 

Anos de Estudo 

 

-0,085 0,036 5,683 1 0,017 0,918 0,856 0,985 

Estar em uso de 

laxantes 
2,090 0,444 22,175 1 0,000 8,081 3,387 19,282 

 

Segundo o modelo de regressão logística (Tabela 14), cada ano de estudo diminui a 

chance de CI em 8,2%. Estar em uso de laxantes aumentou a chance de CI em 8 vezes.  
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8 DISCUSSÃO 

A discussão é apresentada de acordo com a prevalência de cada tipo de condição e seus 

fatores associados. 

8.1 INCONTINÊNCIA URINÁRIA: PREVALÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E 

FATORES ASSOCIADOS 

A prevalência de incontinência urinária (IU) encontrada entre os pacientes internados 

foi 22,9% (28% para mulheres e 16,1% para homens), bem inferior àquela encontrada em 

estudo realizado por Silva e Santos (2005)53 no mesmo hospital, com 77 pacientes adultos e 

idosos, de 35%. 

Não foram encontrados outros estudos internacionais de prevalência de IU em 

população hospitalizada, além do estudo espanhol de Clerencia-Sierra et al. (2015)52, realizado 

com 924 pacientes idosos hospitalizados em Zaragoza, onde foi observada prevalência geral de 

80% (84,76% para mulheres e 73,9% para homens). O estudo constatou que a IU estava entre 

os dez problemas de saúde mais frequentes em ambos os sexos, superiores a de comorbidades 

com ampla distribuição como a HAS e o DM tipo 2. É preciso considerar, no entanto, a as 

diferenças entre as amostras estudadas, tendo em vista serem idosos no estudo espanhol. 

Os estudos populacionais internacionais apontam para prevalência geral de UI que varia 

de 8,2% a 27% (13% a 38,7% para mulheres e 2,9 a 10,5% para homens)29,30, 31, 20, 32, 33, 34, 35 e 

parciais de 1,15% a 6,5% para IUU (1,15% a 8,2% para mulheres e 1,15% a 4,5% para homens), 

3,2% a 14,1% para IUE (5,1% a 21,2% para mulheres e 0,49% a 3,9% para homens) e 1,2% a 

5,6% para IUM (1,26% a 9% para mulheres e 0,8% a 1,26% para homens)33, 31, 32, 36, 20, 34.  

Em estudo de base populacional realizado com 1.705 idosos residentes de Florianópolis, 

em Santa Catarina, a prevalência encontrada para a IU foi 29,4% (36,3% para mulheres e 17,0% 

para homens), chegando a 45,1% entre os idosos maiores de 80 anos37. Em outro estudo com 

idosos de sete países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil40, as prevalências auto 

referidas de IU no município de São Paulo foram 11,8% entre os homens e 26,2% entre as 

mulheres. 
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No presente estudo, o sexo feminino, a idade avançada, a asma, estar em uso de laxantes, 

o uso de fralda em casa, em algum momento da internação ou no momento da avaliação 

associaram-se à ocorrência da IU, segundo modelo de regressão logística. Em estudo de Silva 

e Santos (2005)53 outros fatores apresentaram correlações estatisticamente significativas com 

IU em indivíduos hospitalizados, sendo eles: disúria, infecções urinárias, tempo de internação 

e sexo masculino. 

Apesar da crença popular e da grande quantidade de estudos realizados com idosos, a 

IU não é uma alteração inerente ao processo de envelhecimento, mas, de fato, sua incidência 

aumenta proporcionalmente com a idade, podendo ser considerada uma síndrome geriátrica 111, 

112, 113, 114 ,30, 25, 54, 12, 23. A idade avançada traz alterações cognitivas, na coordenação e na 

mobilidade, bem como a manifestação de doenças associadas, como as neurodegenerativas, 

fatores que contribuem para o aparecimento da incontinência urinária113, 115. Além disso, nas 

mulheres, o avanço da idade provoca mudanças hormonais e o ganho de peso que estão 

associados à diminuição da continência113, 116, 55. 

Diferentemente do fator idade, a relação da incontinência urinária com o uso de laxantes 

é algo ainda pouco explorado e não foi encontrado qualquer outro estudo corroborando essa 

associação, na literatura nacional e internacional. Mesmo assim, há décadas, a constipação 

intestinal tem sido associada à incontinência urinária117, 118, 12. A associação entre a bexiga 

hiperativa e a constipação ganhou importância para a comunidade científica quando se observou 

que os medicamentos anticolinérgicos, comumente prescritos para inibir a atividade detrusora, 

exacerbavam a retenção de fezes, e a constipação, por sua vez, agravava os sintomas urinários 

provocados pelo aumento da pressão do reto sobre a bexiga. Possivelmente, o uso de laxantes 

pode ter emergido como fator associado à IU pela presença concomitante de IU e da constipação 

no mesmo indivíduo. Outra hipótese é que na vigência de diarreia, o indivíduo apresenta maior 

dificuldade para conter a urina durante a evacuação.  

Já a associação da asma com a perda de urina vem sendo frequentemente apontada por 

outros estudos epidemiológicos30, 55, 37, 119, 120, 121, 122. De acordo com a literatura, os problemas 

respiratórios podem estar relacionados ao risco de IU como resultado da tosse crônica ou de 

espirros, que aumentam a pressão intra-abdominal e podem causar danos ao assoalho pélvico 

120. Em estudo de Marques et al., (2015)37, indivíduos que reportaram bronquite ou asma 

apresentaram probabilidade 38% maior de ter IU quando comparados àqueles que não possuíam 

a doença. Em outro estudo de base populacional, realizado com 5.506 habitantes de Boston 

(EUA), com idade entre 30 e 79 anos, identificou-se que homens e mulheres com asma 
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apresentaram probabilidade duas vezes maior de ter perda urinária121. Em estudo de Paes et al. 

(2016)119, realizado com 358 mulheres asmáticas, 55,3% delas apresentavam IU. Entretanto, no 

trabalho de Minassian, Stewart e Wood (2008)122, com 2.875 mulheres, em idade acima de 20 

anos, a asma não foi associada à IU na análise ajustada. 

O aparecimento da fralda entre os fatores associados à IU gera algumas hipóteses sobre 

a relação entre essas variáveis. A utilização prévia da fralda em casa não deixa dúvidas da 

existência de colinearidade entre as variáveis. Assim, é natural esperar que quem tem 

incontinência de longa data, usa fralda e vice-versa. Entretanto, a presença de fralda durante a 

avaliação ou em algum momento da internação suscita dúvidas sobre a indução da perda de 

controle da continência pelo estímulo ao uso da fralda em pacientes previamente continentes. 

Sabe-se que a utilização de fraldas durante a internação pode facilitar o cuidado do idoso, por 

evitar os esforços para retirá-lo do leito e encaminhá-lo ao banheiro. Além disso, a fralda 

costuma ser introduzida durante a internação, principalmente à noite, para evitar-se o risco de 

quedas em idosos. Em estudo de Sourdet et al., (2015)123, o uso excessivo de fraldas em 

pacientes continentes foi a segunda causa de iatrogenia mais frequente durante a hospitalização, 

sendo a IU considerada iatrogenia. 

Quando realizado o modelo de regressão logística para a associação das variáveis à IU 

nas mulheres, repetiram-se a idade e a asma, adicionando-se o número de partos e DM. 

As mulheres aparecem frequentemente como a população mais afetada pela 

incontinência urinária, sendo o avanço da idade um fator agravante para o seu surgimento. A 

presença de IU em homens e mulheres é sistematicamente diferente, predominando sempre no 

sexo feminino124, 125, 126, 127, 128, 129. 

Os estudos nacionais realizados em Porto Alegre (prevalência de IU de 56,4% para 

mulheres e 28,8% para homens)124 e em Uberaba (69,5% para mulheres e 30,5% para 

homens)125 confirmam esses achados. Segundo alguns autores126, 127, 128, 129, essa correlação 

pode ser explicada pela deficiência estrogênica e pela paridade, dentre outros fatores. 

O estrógeno é de grande importância na função do trato urinário inferior (TUI) e seus 

receptores podem ser encontrados na bexiga, na uretra, na vagina e na musculatura do assoalho 

pélvico126. Desempenha importante papel no mecanismo de suporte da pelve, controlando a 

síntese e degradação do colágeno129. Além disso, os tecidos do TUI são sensíveis ao estrógeno, 

influenciando no aumento da resistência uretral, na frequência e amplitude das contrações do 

músculo detrusor e, consequentemente, no limiar sensorial da bexiga127, 128. Por essas razões, a 
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diminuição desse hormônio após a menopausa é um possível fator etiológico para os distúrbios 

do assoalho pélvico, incluindo a incontinência urinária.  

No presente estudo, houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de 

mulheres submetidas às gestações e diferentes tipos de partos com relação à ocorrência de 

incontinência urinária. Dentre os resultados, destaca-se o aumento de chances (27,3%) da 

mulher tornar-se incontinente a cada parto, independentemente do tipo de parto.  

As discussões acerca da associação do tipo de parto com a manifestação da IU ainda são 

contraditórias, apesar de notar-se uma tendência de publicações mais recentes na defesa do 

parto cesáreo como fator protetor para a UI130, 131, 48, 132. Em estudo realizado por Kokabi et al. 

(2016)130, a frequência de IUE pós-parto foi significativamente maior para o parto vaginal 

comparativamente à cesariana um mês (p<0,001), seis meses (p<0,001) e 12 meses (p<0,001) 

após o parto. Em revisão sistemática realizada por Tahtinen et al. (2016)131, que incluiu 16 

estudos comparando o risco de IUE e IUU entre o parto vaginal e a cesárea, obteve-se que 

todos, exceto um estudo, apontavam para o risco maior de IUE e IUU após o parto vaginal 

(OR=1,85 [IC 1,56-2,19]). Outros autores acreditam que a gestação em si é o fator principal 

para o desencadeamento das perdas de urina como Barbosa et al. (2013)51. Esses autores 

constataram que os valores de prevalência de IU entre mulheres que realizaram partos vaginais 

e cesáreos, dois anos após o parto, não foram estatisticamente diferentes entre os grupos (17% 

para aquelas submetidas ao parto vaginal e 18,9% para aquelas com parto cesáreo). Esses 

mesmos autores51 encontraram somente o IMC superior a 25 durante a gestação como fator de 

risco para a disfunção muscular do assoalho pélvico. Além disso, a presença de perdas urinárias 

na gestação aumentou o risco de desenvolvimento de IU dois anos após o parto. 

Fatores adicionais como a asma e DM tornam as mulheres mais suscetíveis à IU e 

também foram apontados por outros estudos realizados com mulheres30, 55, 133. O primeiro dos 

fatores, já foi discutido anteriormente como associado à presença de IU por provocar tosse 

persistente e espirros, aumentando a sobrecarga sobre o assoalho pélvico. E o segundo, por 

acometer o sistema nervoso periférico e, a longo prazo, desencadear a neuropatia. Inúmeros 

estudos internacionais apontam que o DM é um potente fator de risco para a IU, aumentando 

sua prevalência e gravidade134, 135, 136, 137, 138. Pesquisas139, 140, 141 sugerem que 10 a 50% dos 

idosos com DM vivenciam a IU. 

Para o grupo de homens, nenhuma variável emergiu associada à incontinência urinária. 

De acordo com o estudo de Silva e Santos (2005)53, correlações estatisticamente significativas 

foram verificadas entre prevalência de IU no homem e o aumento da idade. Em outros estudos 
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epidemiológicos, a prostatectomia radical apareceu como importante fator de risco para UI, 

principalmente no pós operatório imediato, com prevalências auto referidas que variaram de 

3% a 56% um ano após a cirurgia, a depender da técnica cirúrgica utilizada, com taxa de 

recuperação de 26 a 81% após esse período59, 60, 61. 

Dados levantados através do ICIQ-SF apontaram que 34,2% (25) dos pacientes 

referiram perder urina uma vez ou menos por semana, assim como em estudo realizado por 

Zumrutbas et al. (2014)33, que utilizou o mesmo instrumento e encontrou que essa mesma 

frequência de perdas foi relatada por 58,3% dos homens e 54,7% das mulheres. As perdas 

urinárias aconteciam em pequena quantidade para 57,5% (42) dos pacientes e tossir, rir e 

espirrar foram apontadas como as situações desencadeantes das perdas urinárias mais comuns 

entre os entrevistados. A incontinência urinária de esforço é o tipo de incontinência mais 

prevalente na população33, 26. Em estudo epidemiológico realizado com 657 pessoas de uma 

comunidade atendida pelo Programa Saúde da Família em São Paulo, 50,7% das pessoas com 

IU apresentavam as perdas de maneira esporádica e 74,3% mediante esforços moderados26. Isso 

pode ser explicado devido ao fato do esforço geralmente provocar aumento da pressão intra-

abdominal que constitui um fator perturbador do mecanismo de contenção urinária. Durante o 

aumento da pressão intra-abdominal ocorre a elevação da pressão intravesical, sem elevação da 

pressão intrauretral. Se a pressão abdominal se transmitisse de forma homogênea e idêntica 

tanto para a uretra como para a bexiga, a relação entre as duas pressões continuaria a manter-se 

o que impediria qualquer expulsão de urina do interior da bexiga. 

Oito pacientes incontinentes (11%) apresentaram o início do problema durante a 

internação. A internação constitui um momento onde o paciente está sujeito à perda do controle 

miccional, devido à deterioração do estado de saúde, à diminuição da funcionalidade e o 

frequente rebaixamento do nível de consciência ocasionado pela própria doença ou pela 

necessidade de sedação. Nos idosos, a manifestação da IU durante a internação não é rara. Nessa 

idade, as alterações funcionais justificam-se pela baixa reserva funcional apresentada por eles, 

o que os torna mais vulneráveis às disfunções em situação de estresse orgânico142.  

Dos entrevistados que apresentaram IU, a maioria acorda para ir ao banheiro quando 

percebe a vontade de urinar, mas somente um terço sempre chega ao banheiro a tempo. Em 

estudo de Menezes et al, (2009)26, esses índices foram maiores, 93% acordavam durante a noite 

para urinar e 56,3% não mantinham a continência até o banheiro. O estudo de Foley et al. 

(2011)143 aponta que a incontinência de urgência é frequente em idosos e está associada a um 
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maior risco de queda e consequentes fraturas. Esse risco é ainda maior no período noturno, 

quando geralmente o cuidador está dormindo. 

Mais da metade dos pacientes (38/52,1%) revelou fazer uso de algum protetor íntimo, 

como absorvente ou fralda, com alta frequência de troca (mais de três vezes ao dia) para 59,5% 

(22) dos pacientes. No estudo de Menezes, Hashimoto e Santos (2009)26 as autoras verificaram 

que 77,5% dos incontinentes relataram não usar qualquer recurso de contenção. Em outro 

estudo (Melo et al., 2012) realizado com 27 idosas participantes do Curso Universidade Aberta 

à Terceira Idade (UNATI) do Programa Gerontologia Social da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, 33,3% recorriam a algum método de adaptação. Além do desenvolvimento 

de medidas adaptativas, como o uso de protetores íntimos ou a diminuição dos intervalos entre 

as micções, o indivíduo com IU vê-se forçado a alterar a sua rotina em função do problema. 

Muitos deles passam a sair menos de casa ou saem para lugares muito próximos do domicílio11. 

Assim ocorre com a população do presente estudo na qual 33,8% (23) dos incontinentes 

referiram mudanças nos hábitos diários, com alterações principalmente para sair de casa, no 

lazer e no sono. 

Outro aspecto importante no impacto sobre a qualidade de vida das pessoas com 

incontinências, é a perda urinária durante as relações sexuais, citado por um número reduzido 

de pacientes incontinentes neste estudo (5,5%). O receio de perder urina em situações íntimas, 

principalmente para a mulher, motiva a realização de cuidados excessivos com a higiene íntima, 

por receio do odor, e a qualidade do sono fica comprometida uma vez que a pessoa levanta-se 

diversas vezes à noite para urinar144. Aparentemente, a IU acarretou baixo impacto negativo 

sobre a qualidade de vida dos indivíduos aqui investigados, pois, embora não tenha constituído 

objetivo deste estudo, cerca de metade dos pacientes incontinentes revelou que a IU constituía 

um problema sem gravidade. Quando questionados se a IU afetava suas relações, somente 

18,8% responderam afirmativamente, principalmente nas relações com amigos e familiares. 

Esses resultados foram similares àqueles obtidos por Rodarti, Silva e Araújo (2012)145, onde o 

impacto da IU sobre a QV foi considerado baixo. 

Adicionalmente, apenas 16,7% dos pacientes referiram ter procurado ajuda profissional 

para manejo do problema. Estudo randomizado, realizado através de questionários postais na 

França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, constatou que somente 31% das mulheres com IU já 

tinham procurado por ajuda profissional13. Vários autores buscaram justificar esses achados 

através de explicações como a idade avançada e consequente e natural redução das relações 

sociais, além de outras limitações impostas pela idade. Ademais, ainda há a crença de que a 
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incontinência é um fenômeno esperado durante o envelhecimento, conferindo certa resiliência 

por parte das pessoas por ela afetadas quanto ao convívio com o problema145, 146, 147, 112. Para 

mulheres nessas condições, falar sobre a IU significa uma ameaça para sua autoestima, o que 

as incentiva a desenvolver sistemas adaptativos favorecendo a aceitação e o convívio com a IU, 

quando bem sucedidos113. 

8.2 INCONTINÊNCIA FECAL: PREVALÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E 

FATORES ASSOCIADOS 

Sobre a investigação da incontinência fecal, a prevalência global encontrada neste 

estudo foi 7,9%, sendo 9,4% para mulheres e 6% para homens. Apesar de não terem sido 

encontrados estudos nacionais sobre a prevalência de IA/IF em pacientes hospitalizados, esses 

resultados foram semelhantes àqueles encontrados em estudo australiano nesse cenário, onde a 

prevalência global de IF foi 6,5%, chegando a 24,4% em pacientes críticos72. Em outro estudo 

australiano, realizado com 396 indivíduos atendidos em serviços primários, encontrou-se a 

prevalência 12,1% para a IF34. 

As prevalências de IF encontradas no presente estudo apresentam, ainda, semelhança 

com aquelas apontadas por estudos realizados na população geral71, 148, 65, 66, 64, 43, 25. 

No Brasil, são poucos os estudos epidemiológicos sobre a IF. Destaca-se o estudo de 

Santos e Santos (2011)10 que investigou IA em 519 adultos moradores na área urbana da cidade 

de Pouso Alegre, Minas Gerais, detectando prevalência de IA, global e para ambos os sexos, 

de 7,0%. Outro estudo nacional de base populacional realizado no sul do país encontrou 

prevalência de 3,6% para IF (4% para mulheres e 3% para homens)71.  

Revisão sistemática, que incluiu 16 estudos populacionais internacionais, mostrou 

prevalências estimadas de IF entre 0,4 e 18% e de IA entre 2 e 24%148. Em estudos norte-

americanos de base populacional, a prevalência geral de IF variou de 8,3% a 15,3% (de 8,9% a 

17,7% para mulheres e de 7,7% a 12,6% para os homens)65, 66, 64. Em estudo populacional 

realizado em Singapura, por meio de questionário aplicado a 381 participantes em seus 

domicílios, a prevalência de IF foi 4,7%43. Para grupos específicos, como população de 50 anos 

ou mais, a prevalência global de IF chega a 10,4% (8,2% a 12,4% para as mulheres e de 8,4% 

a 8,9% para os homens)25, 67.  

Já em instituições asilares, as prevalências são ainda maiores, variando de 45% a 55%149, 

150. Essa amplitude pode ser explicada, em parte, pelo fato da IF ser um desdobramento do 
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comprometimento funcional e da demência, razões mais comuns para a institucionalização do 

idoso70, 66, 65. 

Inúmeras variáveis mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

com e sem IF no presente estudo, desde variáveis demográficas (cor de pele, escolaridade, 

situação empregatícia, ocupação e renda) a clínicas (DM, Esclerose Múltipla, SII/ Doença 

inflamatória intestinal, DPOC, limitação funcional, disúria, ITU de repetição, diarreia, cirurgia 

anorretal, uso de fralda e uso de diuréticos). A impossibilidade de realização de uma análise 

estatística mais robusta, como a regressão logística, leva à discussão dessas variáveis oriundas 

de análises de comparação. 

A cirurgia anorretal, as doenças neurológicas, a ITU de repetição, a diarreia, a SII e a 

limitação funcional também foram apontadas como fatores associados à IF ou à IA em estudos 

nacionais e internacionais71, 10, 65, 66, 64, 25, 38, 72, 151, 152, 63, 153, 154, 4.  

Outros fatores não encontrados neste estudo são citados em literatura como a idade 

avançada, a presença de fissura anal, constipação, lesão por pressão (exceto categoria I), baixo 

IMC, desnutrição e doença hemorroidária71, 10, 65, 66, 64, 25, 38, 72, 151, 152. 

As doenças neurológicas, incluindo as demências, são acometimentos comuns no idoso 

e provocam desdobramentos fisiológicos secundários como as incontinências. Disfunções do 

sistema nervoso em decorrência do próprio envelhecimento, de lesão raquimedular traumática 

e de doenças como a Esclerose Múltipla, DM e AVE podem levar à diminuição das pressões 

do esfíncter, da complacência e à perda de sensibilidade anorretal, provocando diminuição ou 

paralização dos reflexos responsáveis pela continência75. 

A consistência das fezes está intrinsecamente relacionada com a capacidade de 

continência, pois o controle das fezes líquidas é mais difícil que o das fezes sólidas, ainda que 

todos os mecanismos envolvidos na continência estejam intactos e preservados. Assim, as 

doenças inflamatórias intestinais, a SII, e as demais doenças intestinais que provocam diarreia 

crônica são importantes fatores de risco para IF4, 65. Em contrapartida, as cirurgias anorretais 

são consideradas fator de risco para IF pela possibilidade de acometimento direto dos 

mecanismos de continência, como a lesão do esfíncter anal74. 

Assim como para a incontinência urinária, as perdas de fezes podem ser precipitadas 

por circunstâncias onde há esforço abdominal e consequente aumento da pressão intrabdominal. 

É o caso da DPOC e de outras doenças que provocam crises recorrentes de tosse. 

Apesar de não ter sido apontada por este estudo, a idade avançada aparece fortemente 

correlacionada à maior incidência de IF em muitos estudos o que se justifica pela ocorrência de 
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uma miscelânea de fatores associado à sua etiologia73, 72, 25, 67. Nos indivíduos mais velhos é 

possível encontrar condições neurológicas, comorbidades, além de injúrias cirúrgicas ou 

obstétricas que culminam na manifestação da incontinência. Associado a isso, o processo de 

envelhecimento dos sistemas orgânicos tem sua particular contribuição para a ineficiência do 

aparelho esfincteriano. Após os 50 anos, já é possível encontrar algum grau de degeneração 

muscular do esfíncter anal interno (EAI), com hipertrofia muscular do assoalho pélvico. 

Embora a sensação retal e a função puborretal/ângulo anorretal pareçam preservadas, as 

pressões anais e a complacência frequentemente estão reduzidas em sujeitos mais velhos63. 

Especificamente para as mulheres, a multipariedade também foi citada como fator 

associado à IF em outros estudos epidemiológicos nacionais e internacionais71, 10, 65, 66, 64, 25, 38, 

72, 151, 152. 

Paridade e cirurgias uroginecológicas são frequentemente associadas à IF pelo risco de 

causarem trauma na musculatura do assoalho pélvico, nos nervos pélvicos e em estruturas de 

suporte. Estudos sobre IF no período pós-parto76, 77, 4 identificaram lesão do esfíncter anal 

ocasionada durante o parto como uma das principais causas de IF em mulheres jovens.  

A incidência de FI após o parto vaginal apresenta declínio de 13% a 8% nas últimas 

duas décadas, provavelmente em decorrência da mudança das práticas obstétricas incluindo o 

desuso de fórceps, da extração a vácuo e o uso seletivo de episiotomia. O parto cesáreo parece 

diminuir os riscos de lesões anais, porém não é possível considerá-lo fator protetor para FI, pois 

não exclui a ação de outros fatores como a gestação, a idade e a obesidade, fortemente 

associadas às perdas de fezes. 

Para o grupo de homens, nenhuma variável específica emergiu como significativa, 

porém a presença de UI é mencionada como fator de risco para o desenvolvimento de IF nessa 

população em estudo recente de Bharucha et al. (2015)4. 

Cerca de 40% das pessoas com IF referiram que as perdas de fezes começaram após a 

internação. O desencadeamento da incontinência pode estar associado à deterioração da saúde 

do indivíduo presente na situação de internação hospitalar. 

No presente estudo, ao contrário das perdas urinárias, onde a maioria dos incontinentes 

apresentou perdas em pequenos volumes, quase um terço dos pacientes (28,6%) referiu perder 

moderada quantidade de fezes. Em alguns estudos, como de Ng et al. (2015)155 e de Kang et al. 

(2012)67, realizados com população geral, a gravidade da IF foi definida pela quantidade de 

fezes perdidas encontrando-se, respectivamente, IF moderada a grave para a maioria dos 

incontinentes (52%) e IF leve para 78,4% da amostra.  
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O IIA apontou que as perdas de fezes líquidas predominaram (64,2%), resultado este 

que vai ao encontro de dois estudos de base populacional, o primeiro internacional e o segundo 

nacional. Os autores encontraram, respectivamente, 60,3% e 70,1% dos indivíduos com 

incontinência para fezes líquidas71, 155. 

Neste estudo, 33,3% dos incontinentes fecais informaram nunca perceberem que vão 

perder fezes; 26,9% dos incontinentes também não percebem a perda no momento em que ela 

está acontecendo e pouco menos da metade (42,3%) não consegue distinguir a diferença de 

fezes e de gases no reto. A continência fecal depende de um funcionamento orquestrado do 

aparelho esfincteriano, mas também está intrinsecamente relacionada a complacência e 

sensibilidade anorretal. Bharucha et al. (2015)4 afirmam que os mecanismos fisiopatológicos 

responsáveis pela IF, incluindo a fragilidade anal e da musculatura pélvica, reduzem a 

complacência ou a sensação retal. Por isso, não é raro o relato quanto à perda de percepção da 

presença de fezes na ampola retal e da vontade de evacuar entre os incontinentes fecais. Quando 

a sensação retal é reduzida, o esfíncter anal externo pode não se contrair prontamente em 

resposta à distensão retal pelas fezes, predispondo à IF. Por outro lado, a hipersensibilidade 

retal pode ser parcialmente secundária a uma resposta contrátil exagerada à distensão retal, 

podendo explicar o sintoma de urgência retal156, 4, 157, 158, 159. 

Quanto ao uso de protetor íntimo, 67,9% fazem uso de protetor e para 46,4% é 

importante ter um banheiro por perto. Assim como para os incontinentes urinários, a 

incontinência fecal exige medidas adaptativas para que se reduzam os incidentes que provocam 

tanto constrangimento. No presente estudo, mais da metade dos incontinentes (57,1%) refere 

alteração da qualidade de vida decorrente das perdas fecais. A FI pode ter um impacto 

devastador na vida diária, pois a incapacidade de controlar a evacuação resulta em perda de 

confiança, autorrespeito e autoestima160. As consequências são agravadas pelo estigma social 

associado à IF e pela necessidade de esconder tal condição dos pares. Assim, muitas pessoas 

com IF não compartilham sua condição com seus amigos e parentes e tendem ao isolamento 

social. A carga de trabalho do cuidador de uma pessoa com IF também é significativamente 

maior quando comparada àquela do cuidador de uma pessoa com IU, medida por horas de 

atendimento161.  

Apesar do significativo impacto que a IF provoca na qualidade de vida do indivíduo e 

do cuidador, somente 36% dos pacientes referiram ter procurado ajuda profissional para manejo 

do problema. Isso se deve, assim como para a IU, à crença de que as incontinências são 

fenômenos esperados com o processo de envelhecimento, principalmente para as mulheres. 
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Esses achados também aparecem em outros estudos como de Buhmann e Noccito (2014)14, para 

os quais cerca de 8% da população adulta sofre de IF mas apenas um terço consulta um médico. 

No Irã, apenas 50% das mulheres com IF procuraram aconselhamento médico e 77,4% sentiam 

vergonha em consultá-lo15. O desejo do tratamento medicamentoso e o compartilhamento do 

problema com seus pares foram apontados como fatores preditores para a busca da ajuda médica 

em estudo de O`Donnell13. 

8.3 INCONTINÊNCIA COMBINADA: PREVALÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E 

FATORES ASSOCIADOS 

Como já elucidado anteriormente, os mecanismos fisiológicos envolvidos na 

continência urinária estão intimamente relacionados àqueles envolvidos na continência fecal. 

Além disso, muitos fatores como o esforço, o sexo feminino, as doenças que acometem o 

sistema nervoso central ou periférico (como DM, AVE e demências) e a idade avançada 

aparecem associados a ambos os eventos. Esses fatores provocam o enfraquecimento das 

estruturas pélvicas, músculos e ligamentos, que funcionam como uma rede de sustentação dos 

órgãos abdominais e pélvicos, ocasionando as incontinências63.  

 Dessa forma, não é rara a manifestação da incontinência urinária concomitantemente à 

incontinência fecal, o que na literatura é descrita como incontinência combinada ou dupla. 

Segundo alguns autores38, 79, 78, 80, 81, a incontinência combinada (IC) é a extrema manifestação 

de disfunção do assoalho pélvico. 

No presente estudo, a prevalência global da ocorrência de IC foi de 4,7%, sendo maior 

em mulheres (7,3%) do que em homens (1,4%), próxima daquela encontrada em estudo 

realizado com 9861 pacientes em 227 hospitais australianos que foi de 5,4%72.  

Em estudo epidemiológico populacional nacional realizado por Santos e Santos 

(2011)162 com a população de Pouso Alegre, Minas Gerais, encontrou-se prevalência geral de 

3%, sendo 5% para mulheres e 1% para homens. Similarmente, Amaro et al. (2009)41 

constataram 2% de IC em mulheres residentes na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. 

Em estudos internacionais, também realizados na comunidade, a prevalência variou entre 2,5% 

a 14,5%38, 79, 78, 80, 81, 25. 

Tendo em vista a baixa prevalência de IC na amostra do presente estudo, também não 

foi possível submeter os dados obtidos à regressão logística. Porém, como esperado, variáveis 

semelhantes àquelas associadas à IU e àquelas com diferenças estatísticas significantes na 
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comparação entre pacientes com e sem IF foram verificadas para a IC, destacando-se: idade, 

sexo, cor de pele, nível de escolaridade, diagnóstico de internação, Alzheimer, Depressão, SII/ 

Doença Inflamatória Intestinal, DPOC, limitação funcional, prolapso retal, disúria, ITU de 

repetição, diarreia, uso de fralda e uso de diuréticos. Para as mulheres, as variáveis que 

mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos com e sem IC foram: 

menopausa, prolapso uterino, número de gestações, número e tipo de partos, parto natural 

(vaginal e fórceps), parto vaginal e parto fórceps. Para os homens, nenhuma variável apresentou 

p valor estatisticamente significativo. 

Outros estudos sobre a combinação das incontinências urinária e fecal mostram sexo 

feminino, idade avançada, obesidade, menopausa, cirurgia pélvica, deficiência orgânica 

muscular, polifarmácia e alguns fatores obstétricos (como o parto e a utilização de fórceps) 

como alguns dos fatores mais importantes que favorecem o seu desenvolvimento e não se 

distinguem dos fatores associados às suas manifestações quando analisadas isoladamente 163, 72, 

162, 23, 84, 25, 83, 82, 38, 79, 78, 80, 81. 

No único estudo encontrado sobre IC em indivíduos hospitalizados, os fatores 

associados à IC no contexto hospitalar foram demência e presença de lesão raquimedular72.  

Na literatura internacional, a IC é citada principalmente em estudos com mulheres. 

Meschia et al. (2002)82 relataram que 24% das 881 mulheres com IU participantes da pesquisa 

também tinham IA. No Reino Unido, a associação de ambas as incontinências estava presente 

em 8,4% das mulheres que faziam tratamento em uma clínica de ginecologia, na cidade de 

Newport. Nesse estudo, o avanço da idade nas mulheres associou-se ao aumento da prevalência 

da IC83. Estudo secundário38, que utilizou dados de um estudo de coorte desenvolvido com 

enfermeiras, encontrou prevalência de IF superior no grupo com IU comparativamente ao grupo 

sem a condição prévia (16% e 8%, respectivamente) e a IU era 1,5 vez mais comum em 

mulheres com IF. No momento da avaliação transversal, as participantes tinham entre 62 e 87 

anos25. No estudo de Hatem et al. (2007)84, realizado com 2492 mulheres primíparas, seis meses 

após o parto, a prevalência da IC chegou a 10,4%. 
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8.4 CONSTIPAÇÃO INTESTINAL: PREVALÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E 

FATORES ASSOCIADOS 

Adentrando o fenômeno da constipação intestinal (CI), tem-se um cenário diferente 

daquele encontrado para as incontinências. Apesar de aparecer nos estudos associada à idade, 

a CI também afeta crianças, adolescentes e adultos jovens. Está ainda relacionada ao estilo de 

vida, aos hábitos alimentares e à predisposição individual164. 

A prevalência de CI, segundo os Critérios de Roma III, foi 14,9% (15% para mulheres 

e 14,7% para homens) neste estudo, valor muito próximo àquele encontrado por Schmidt et al. 

(2016)90. Em seu estudo, realizado por meio de inquérito domiciliar aplicado a residentes da 

área urbana da cidade de Londrina, Paraná, os autores obtiveram prevalência total de 14,6%, 

sendo, no entanto, bastante superior entre as mulheres (21,9%), comparativamente aos homens 

(5,3%)90. Ainda em estudo dos mesmos autores91, baseando-se somente na auto referência, sem 

a utilização dos critérios de Roma III, encontrou-se prevalência de 25,2% para a população 

geral, sendo de 37,2% para as mulheres e de 10,2% para os homens. 

Em estudo multinacional89, os participantes auto referiram a CI por entrevista realizada 

através de ligação telefônica. A prevalência média entre os países foi 16,2%, distribuindo-se 

em 14,1% na Argentina, 21,7% na Colômbia, 16,7% no Brasil, 15,2% na China, 12,9% na 

Indonésia e 16,7% na Coreia do Sul89. 

Entre idosos residentes em sete instituições de longa permanência no Rio Grande do 

Sul, os autores Klaus et al. (2015)165 obtiveram a prevalência de CI igual a 42,52%, sendo mais 

frequente nas mulheres (89,2%) e naqueles com idade igual ou superior a 80 anos (67,6%). 

A discrepância entre as prevalências obtidas a partir do emprego dos Critérios de Roma 

III ou somente segundo a percepção do indivíduo aparece principalmente pela divergência 

conceitual do que é estar constipado. Na cultura brasileira, o conceito de hábito intestinal 

normal é baseado fundamentalmente na frequência das evacuações, esperando-se que o 

indivíduo evacue, pelo menos, uma vez ao dia. Por sua vez, os Critérios de Roma III consideram 

ainda o esforço evacuatório, a obstrução anorretal durante a evacuação, o esvaziamento 

incompleto do reto, a consistência das fezes e o uso de manobras manuais durante a evacuação, 

além da persistência dos sintomas em, pelo menos, 25% das evacuações e por seis meses 

seguidos para o diagnóstico de CI. 

Os anos de estudo e estar em uso de laxantes constituíram os fatores associados à 

presença da CI no presente estudo, de acordo com o modelo de regressão logística. Cada ano 
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de estudo diminui a chance de CI em 8,2%. O uso de laxantes durante a internação aumentou a 

chance de CI em 8 vezes. 

Nas publicações nacionais é possível encontrar a renda familiar, o sedentarismo, o baixo 

consumo de líquidos e fibras, a fissura anal, o prolapso retal, a doença hemorroidária, as 

cirurgias anorretais, o AVE e as doenças do sistema nervoso associados à ocorrência de CI90, 91, 

165. Ainda sem relação de causa e efeito identificada, sabe-se que a incidência é, 

respectivamente, três e duas vezes maior entre os homens e as mulheres com obesidade, quando 

comparada às pessoas com peso normal164. 

Nos estudos internacionais21, 89, 166, 167, além dos fatores mencionados anteriormente, 

encontram-se também o sexo feminino, a idade avançada (principalmente acima de 65 anos), a 

mobilidade reduzida, o consumo de opióides, anticolinérgicos e antidepressivos e a Doença de 

Parkinson entre os fatores associados à CI. No contexto hospitalar, o único estudo encontrado, 

o de Gau et al. (2015)93, apontou sexo feminino, idade, tabagismo, história de déficit cognitivo, 

diagnósticos de internação como exacerbação do DPOC, ICC e pneumonia e o uso de 

medicações como anticolinérgicos, diuréticos, antibióticos, cálcio, potássio e relaxantes 

musculares como fatores associados à CI93.  

As condições socioeconômicas e o nível educacional interferem diretamente no 

desenvolvimento da consciência sanitária, na capacidade de entendimento do tratamento 

prescrito e na prática do autocuidado não apenas no Brasil168. Os baixos níveis de escolaridade 

associados a fatores socioeconômicos e culturais contribuem para o aparecimento de doença, 

pois podem dificultar a obtenção de informações e a conscientização das pessoas sobre a 

relevância dos cuidados com a saúde ao longo da vida, a necessidade da adesão ao tratamento 

e a manutenção de hábitos saudáveis168, além do próprio acesso aos recursos em saúde. Dias-

da-Costa et al. (2008)169 afirmam que ocorre uma menor procura por atendimento médico por 

parte dessa população. Em estudo de Teston et al. (2016)170, o nível de instrução e o déficit de 

autocuidado aparecem como fatores responsáveis pelas reinternações. 

Já o uso de laxantes, provavelmente emergiu como fator associado à CI, por ser uma 

medida comum a prescrição de laxantes durante a internação para pacientes que encontram-se 

constipados ou que apresentam risco de constipação por história prévia de constipação, uso de 

opióides, etc. A relação dos laxantes com a CI já foi descrita em outros estudos94, 171, 172 

englobada em dois aspectos principais: indivíduos constipados fazem uso recorrente de 

laxantes, sendo que alguns autores já consideram o uso frequente dessas medicações como um 

critério para diagnóstico de constipação; e o uso abusivo de laxantes provoca alterações dos 
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receptores nervosos mioentéricos e da inervação da musculatura circular do reto predispondo a 

piora da constipação a longo prazo. Na presente investigação, 29,4% dos constipados referiram 

uso frequente de laxantes em domicílio. Santos Júnior (2003)173 alerta que os laxantes não tem 

propriedades terapêuticas para a constipação intestinal, pois na maioria dos casos, não se trata 

de uma doença e sendo a CI um sintoma, o tratamento deve ser conduzido para busca de sua 

causa básica. 

Entre os constipados, 37,3% apresentaram a CI após a internação. A internação provoca 

mudanças abruptas na rotina do indivíduo, além de outros fatores que passam a influenciar o 

funcionamento intestinal. Alguns fatores favorecem o hábito intestinal normal como a 

alimentação balanceada, fracionada e oferecida de forma a atender as necessidades nutricionais 

do indivíduo, maior hidratação por conta da diluição dos medicamentos endovenosos, uso de 

medicações com ação laxativa (antibióticos, manitol, óleo mineral, lactulona), entre outros. Por 

outro lado, a internação também promove mudanças que desfavorecem o funcionamento 

intestinal: a atividade geralmente é reduzida e restrita ao leito, é frequente o uso de medicações 

constipantes (opióides, anti-histamínicos, antidepressivos tetracíclicos, etc.) e além disso, o 

banheiro disponibilizado na internação, muitas vezes, é de uso coletivo o que pode provocar 

algumas barreiras psicológicas e sociais para o hábito de evacuar.  

Entre os constipados, a maior parte deles evacuava duas vezes por semana (41,1%); a 

consistência fecal endurecida foi o sintoma mais frequente (92%) seguido do esforço para 

evacuar que foi relatado por 82% dos constipados. O esforço foi de moderado a muito intenso 

para 50% deles. Após evacuar, 78% dos constipados sentiam que ainda havia fezes para serem 

eliminadas e 14% utilizavam a manobra digital para auxiliar nas eliminações. Esses achados 

corroboram aqueles descritos em estudo de Cottone et al. (2014)96, onde os pacientes 

evacuavam duas vezes por semana ou menos (36,4%), referiam fezes endurecidas (76,2%), 

esforço para evacuar (86,1%), sensação de defecação incompleta (76,5%) e uso de manobras 

manuais para auxiliar a defecação (29,4%).  

Dentre os pacientes com constipação intestinal prévia à internação, somente 11,8% dos 

pacientes referiram ter procurado ajuda profissional para manejo do problema. Estudo 

multicêntrico que avaliou o impacto da CI na QV de 2870 indivíduos em sete países, entre eles 

o Brasil, constatou que a QV é pior em constipados comparativamente aos não constipados, 

com maior impacto também em mulheres. Os brasileiros foram os mais afetados com relação à 

função social e à percepção geral de sua saúde7.  
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9 CONCLUSÕES  

O presente estudo sobre a prevalência de incontinências urinária e fecal e constipação 

intestinal em pacientes hospitalizados permitiu concluir que: 

 a prevalência global de IU foi 22,9%, sendo 28% para mulheres e 16,1% para 

homens, com as variáveis sexo feminino (OR=3,89; IC95% 1,899-7,991); idade 

(OR=1,03; IC95% 1,019-1,054); asma (OR=3,66; IC95% 1,302-10,290); estar em uso de 

laxantes (OR=3,26; IC95% 1,085-9,811); o uso de fralda no momento da avaliação 

(OR=2,75; IC95% 1,096-6,908); o uso de fralda em casa (OR=10,29; IC95% 1,839-

57,606) e o uso de fralda em algum momento da internação (OR=6,74; IC95% 0,496-

91,834) associadas à sua ocorrência.  

 a prevalência global encontrada para IF foi 7,9%, sendo 9,4% para mulheres e 6% 

para homens. 

 a prevalência global encontrada para a IC, foi 4,7%, sendo 7,3% para as mulheres 

e 1,4% para os homens; 

 a prevalência global encontrada para CI foi 14,9%, sendo 15% para mulheres e 

14,7% para os homens, com as variáveis anos de estudo (OR=0,91; IC95% 0,856-0,985) 

e estar em uso de laxantes (OR=8,08; IC95% 3,387-19,282) associadas à sua ocorrência. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos transversais são importantes ferramentas para a detecção de eventos e sua 

distribuição na população de interesse. Oferecem a possibilidade de identificação de fatores 

associados ao objeto de estudo, ainda que a fragilidade desta relação impossibilite o 

estabelecimento de causa-efeito, e oportunizam a ampliação de hipóteses para a elaboração de 

estudos longitudinais que comprovem a relação causal entre os fatores e o desfecho. 

As taxas de prevalência encontradas no presente estudo, assim como os fatores a elas 

associados, dialogam com a literatura nacional e internacional a respeito das incontinências e 

da constipação na população geral, porém se depara com uma lacuna de conhecimento quanto 

à ocorrência desses eventos na população hospitalizada. Assim, suscita a necessidade de novos 

estudos longitudinais em pacientes hospitalizados, para o diagnóstico destas condições nessa 

população, assim como para a confirmação da relação entre as variáveis estudadas e os objetos 

de estudo. 

De qualquer maneira, é preciso considerar que, além das reais variações de frequencia, 

as variações na prevalência entre os estudos podem refletir as diferentes metodologias adotadas 

para o levantamento do fenomêno, como, por exemplo, a população estudada, entrevistas feitas 

por telefone ou pessoalmente, as perguntas de triagem, a definição teórica da condição, entre 

outros aspectos.  

 Importante ressaltar que significativa parcela da amostra referiu apresentar o início da 

IU, da IF ou da CI durante o período de internação (11%, 39,3% e 37,3%, respectivamente), 

sugerindo alguma influência da hospitalização sobre essas condições. No caso das 

incontinências, a piora da saúde e da funcionalidade do indivíduo podem funcionar como 

“gatilho” para sua manifestação. Já com relação à constipação intestinal, a internação parece 

interferir no hábito intestinal através das alterações abruptas que provoca no estilo de vida do 

paciente internado, desde mudanças na alimentação, na hidratação, na atividade, além do uso 

de medicações constipantes, laxativas, sedativas ou diuréticas. 

Para o serviço de enfermagem, a temática tem fundamental importância pelo impacto 

que provoca na demanda de trabalho, com o aumento da necessidade de higiene íntima, de troca 

frequente de fralda e de manejo de complicações secundárias como as dermatites associadas à 

umidade e o desconforto abdominal por impactação fecal. 
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O envelhecimento progressivo da população e, com ele, o aumento das taxas de 

prevalência das incontinências e da constipação intestinal suscitam a necessidade de 

replanejamento dos serviços de saúde e de capacitação dos profissionais para atender às 

demandas específicas dessa clientela em sua integralidade. 

Este estudo teve como limitações não ter considerado o jejum prolongado como critério 

de exclusão para a constipação intestinal. Além disso, o estudo adotou os Critérios de Roma III 

de forma flexibilizada, para a identificação da constipação intestinal, baseando o relato do 

paciente nos últimos sete dias ao invés de nos últimos seis meses, como preconiza o referencial 

teórico. O diagnóstico de constipação intestinal é assunto ainda permeado de divergências, pela 

dificuldade de se estabelecer o que é um hábito intestinal saudável e, por isso, o presente estudo 

insistiu na utilização de critérios que reduzissem a subjetividade e a variância das respostas, 

sendo os critérios de Roma III aceitos internacionalmente e no Brasil. 
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APÊNDICES                          

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

O meu nome é Jaqueline Betteloni, sou Enfermeira Estomaterapeuta do Hospital Universitário da USP e aluna de mestrado 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP). Estou desenvolvendo uma pesquisa que tem como título 

“Incontinências Urinária e Anal e Constipação em pacientes hospitalizados: prevalência e fatores associados”. Esta pesquisa 

tem como objetivo principal conhecer o número de pacientes que apresentam Incontinências Urinária e/ou Anal e Constipação 
Intestinal e os fatores sociodemográficos e clínicos associadas às suas ocorrências. 

 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar da minha pesquisa. Para isso, você terá que responder a cinco questionários com 

questões de múltipla escolha relacionadas ao assunto através de uma única entrevista realizada por mim ou por outro colaborador 
deste estudo. Esta entrevista tem duração prevista de aproximadamente 20 minutos e será realizada nas dependências do Hospital 

Universitário da USP, caso aceite participar do estudo, durante a sua internação. Além disso, será necessária a realização de um breve 

exame físico onde verificarei se você está em uso de cateter vesical de demora, cateter retal ou se é portador de bolsa de colostomia, 
além de consultas ao seu prontuário para complementar dados que você não souber informar. Caso você seja o familiar ou cuidador 

que responderá em nome do paciente, ressaltamos que todos os dados fornecidos deverão ser a respeito do paciente. 

Você (paciente) poderá ficar constrangido de ser examinado ou de responder algumas questões da entrevista, se isso 

acontecer pode se recusar a ser examinado, assim como se recusar a responder estas questões. 

 

Todas as informações fornecidas ou coletadas serão divulgadas em eventos e/ou revistas científicas. Esclareço que você 
não terá sua identificação revelada, ou seja, o seu nome não será publicado, e a sua participação é voluntária, sendo que a qualquer 

momento você poderá deixar de participar do estudo, precisando apenas me avisar. A recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

comigo ou com o Hospital onde realiza o seu tratamento. Danos causados ao Sr (a) decorrentes da pesquisa terão garantia de 
indenização. O/a Sr(a) não terá custo algum ou quaisquer compensações financeiras por participar da pesquisa. A pesquisa não lhe 

trará benefícios diretos, mas a coleta de seus dados, bem como a de outros pacientes, permitirá saber quantos pacientes internados no 

Hospital Universitário da USP apresentam perdas urinárias/fezes ou constipação intestinal, visando a promoção de ações educativas, 
tratamentos e cuidados especiais aos portadores dessas condições que trazem enorme prejuízo a qualidade de vida. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas, sendo que o principal investigador é a Enfermeira Estomaterapeuta Jaqueline Betteloni, a qual pode ser encontrada no 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, nº 2565, Butantã, Telefone: (11) 999010518 (esclareço que você pode ligar a cobrar para esse 

telefone). Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da USP (CEP) situado na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César, São Paulo, telefone: 

(11) 30618858, e-mail: cepee@usp.br; ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da USP, situado na Av. 

Prof. Lineu Prestes, 2565, Cidade Universitária, São Paulo, telefone: (11) 30919457, e-mail: cep@hu.usp.br. 

Acredito ter sido suficientemente informado a partir do que li ou que foi lido para mim sobre o estudo “Incontinências 
Urinária e Anal e Constipação em pacientes hospitalizados: prevalência e fatores associados”. Recebi uma via deste termo, assinado 

pela pesquisadora, onde consta o e-mail, telefone e endereço para contato.  

         

Nome do responsável legal pelo paciente:_____________________________________________________________ 

 

______________________________________                                     Data:____/____/______. 

  Assinatura do participante/representante legal 

 

 

javascript:DeCryptX('dfqAiv/vtq/cs')
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a participação 
neste estudo. 

 

 

 

______________________________________          

                Assinatura do pesquisador 

 

_______________________________                             

Jaqueline Betteloni – pesquisador responsável.   

Enfermeira Estomaterapeuta do Hospital Universitário da USP, mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da 

Escola de Enfermagem da USP.                                                                             

E-mail:jaque.betteloni@hotmail.com 

Telefone: (11) 999010518 

Av. Prof. Lineu Prestes nº 2565 Butantã, São Paulo. 

 

São Paulo, ____ de _______________ de 2016. 

 

 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos.Este TCLE deve ser rubricado em todas as suas páginas e assinado nas duas vias. 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

 

 

Parte I- Dados Sociodemográficos 

 

Data:____/____/______    Dias de internação:__________________  DN:___/____/______ 

 

Nome do Entrevistado:_____________________________________________________________ 

 

Unidade de internação: 1.(   )AC   2.(   )CM   3.(   )UTI   4.(   )CC 

Leito:______________Matrícula:_______________________ 

 

Diagnóstico de internação:___________________________________________________________ 

 

1.Sexo: (   ) F               (   ) M 

 

2.Idade (em anos):________________________ 

 

3.Estado Civil: 

1.(   ) Solteiro 

2.(   ) Viúvo 

3.(   ) União estável/casado 

4.(   ) Separado 

 

4.Cor de pele: 

1.(   ) Branca 

2.(   ) Preto 

3.(   ) Pardo 

4.(   ) Amarela 

 

5.Prática Religiosa:  

1.(   ) Católico  

2.(   ) Espírita 

3.(   ) Budista 

4.(   ) Protestante 

5.(   ) Evangélico 

6.(   ) Outra 

7.(   ) Sem religião 

 

6.Anos de estudo:__________________________ 

 

7.Qual o seu nível de escolaridade: 

1.(   ) Analfabeto 

2.(   ) Ensino Fundamental 

3.(   ) Ensino Médio 

4.(   ) Ensino Superior 

5.(   ) Pós-graduação 
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8. Profissão:________________________________________________________________ 

 

9.Ocupação:________________________________________________________________  

1. (   ) Planejamento e Organização 

2. (   ) Empresário, direção e gerência 

3. (   ) Não Qualificado na execução 

4. (   ) Semi-qualificado na execução 

5. (   ) Qualificado na execução 

6. (   ) Serviços gerais/ de escritório e apoio 

7. (   ) Sem ocupação 

 

10.Situação empregatícia: 

1.(   ) Assalariado com registro em carteira profissional                 

2.(   ) Assalariado sem registro em carteira profissional 

3.(   ) Autônomo 

4.(   ) Trabalho informal 

5.(   ) Aposentado 

6.(   ) Pensionista 

7.(   ) Desempregado  

8.(   ) Afastado 

 

11.Renda familiar mensal (valor bruto):R$________________________ 

 

12.Nº de pessoas que dependem dessa renda:_______________________ 

 

 

 

Parte II-Dados Clínicos  
 

Quais das doenças abaixo você tem: 

 

13.HAS: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

14.DM: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

15.IC: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

16.AVC: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

17. Lesão raquimedular: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  

 

18. Esclerose Múltipla: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  

 

19.Alzheimer: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  

 

20. Parkinson: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  

 

21.Demência: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  
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22. Depressão: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não  

 

23.Megacólon Chagásico: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

24.Síndrome do Intestino Irritável: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

25.Obesidade: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não   Peso e altura habituais:_____/_____ 

 

26. Neoplasia de Intestino/reto: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

27. Hipotireoidismo: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

28.Doença Renal: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

29. Hiperplasia Prostática Benigna: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não          

 

30. Hepatopatia: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

31. Arritmia: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

32.Outras doenças:_____________________________________________ 

 

33.Tabagista:  

1.(   )Sim         Quantos cigarros/ dia?_______Há quantos anos?__________ 

2.(   )Não 

3.(   ) Ex-Tbg 

 

34.Etilista: 

1.(   )Sim         Quantas doses/dia?________Há quantos anos?__________ 

2.(   )Não 

3.(   )Ex-Etl 

 

35. Limitação funcional:  

1.(   )Sim         2.(   )Não 

 

36.Paciente é acamado: 

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

 

Questões abaixo são para ambos sexos 

 

 

37. Fissura anal (ferida dolorosa no ânus por onde saem as fezes):  

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

38. Prolapso retal (saída do reto pelo ânus):  

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 
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39. Abscesso/infecção ao redor do ânus; 

1.(  ) Sim             2.(  ) Não 

 

40. Tem trauma ou ferimento na área ao redor do reto ou do ânus: 

1.(  ) Sim             2.(  ) Não 

 

41. Hemorróida (protusão de qualquer material úmido dentro do ânus):  

1.(   ) Sim              2.(   ) Não 

 

42. Você sente ou já sentiu dor, ardência ou dificuldade para urinar? 

1.(   ) Sim  

2.(   ) Não     

 

43. Você tem tido infecções urinárias freqüentes? 

1.(   ) Sim  2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe 

 

44. Diarreia:  

1.(   ) Sim              2.(   ) Não 

 

45.Faz uso de algum medicamento? 

1.(   ) Diuréticos                            

2.(   ) Antinflamatórios 

3.(   ) Anti-histamínicos 

4.(   ) Anticolinérgicos 

5.(   ) Antidepressivos 

6.(   ) Reposição Hormonal 

7.(   ) Hipoglicemiantes 

8.(   ) Hipotensores 

9.(   ) Dislipidemiantes 

10.(   ) Levotiroxina 

11.(   ) Protetor gástrico 

12.(   ) Antibióticos 

13.(   ) Ansiolíticos 

14.(   ) Anticoagulantes 

15.(   ) Outros                            

                               

46. Já realizou alguma cirurgia anal ou retal? 

1.(   ) Sim  qual: _________________________________________ 

2.(   ) Não 

 

47.Já realizou radioterapia pélvica ou abdominal: 

1.(   ) Sim              

2.(   ) Não 

 

48. Fez, durante a internação, uso de Cateter Vesical de Demora: 

1.(   ) Sim              

2.(   ) Não 

 

49. Fez, durante a internação, uso de Cateter Vesical Intermitente: 

1.(   ) Sim              

2.(   ) Não 

 

50. Fez, durante a internação, uso de Cateter Retal: 

1.(   ) Sim              

2.(   ) Não 

 

51. Fralda: 

1.(   ) Sim, está usando fralda no momento 
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2.(   ) Sim, faz uso de fralda em casa 

3.(   ) Não faz uso de fralda 

4.(   ) Fez uso de fralda na internação, porém não está usando fralda no momento 

 

 

As questões abaixo são para o sexo feminino 

 

52.Retocele (saída do reto pela vagina):  

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

53.Cistocele (queda da bexiga):  

1.(   ) Sim         2.(   ) Não 

 

54.Prolapso uterino (queda do útero para vagina):  

1.(   ) Sim             2.(   ) Não 

 

55. Número de gestações: 

1.(   ) uma 

2.(   ) duas 

3.(   ) três 

4.(   ) quatro 

5.(   ) cinco ou mais 

6.(   ) nenhuma 

 

56.Número de partos: 

1.(   ) um  

2.(   ) dois  

3.(   ) três  

4.(   ) quatro 

5.(   ) cinco ou mais 

6.(   ) nenhum 

 

57. Quantos por via vaginal?_______________________________________ 

58. Quantos por via vaginal com fórceps? __________________________________________ 

59. Quantos por cesária? _____________________________ 

60. Quantos abortos?______________________________________________ 

 

 

61.Laceração do ânus (durante o parto que tenha sido necessário alguma correção cirúrgica) 

1.(   ) Sim             2.(   ) Não 

 

62.Episiotomia (durante o parto): 

1.(   ) Sim             2.(   ) Não 

 

63. Laceração de vagina (durante o parto): 

1.(   ) Sim             2.(   ) Não 

 

64. Número de filhos: 

1.(   ) um 

2.(   ) dois 

3.(   ) três 

4.(   ) quatro 

5.(   ) cinco ou mais 

6.(   ) nenhum 

 

65. Você é menopausada? 

1.(   ) Sim  Reposição hormonal: 1 (   ) Sim    2 (   ) Não 

2.(   ) Não 
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66.Já realizou alguma cirurgia ginecológica? 

1.(   ) Sim    Qual?_______________________________________________________________          

2.(   ) Não 

 

 

 

Questões abaixo somente para o sexo masculino 

 

67.Você já teve problemas com impotência, ou seja, não tem ereção?  

1.(  ) Sim                                                  

2.(  ) Não 

 

68.Já realizou alguma cirurgia urológica? 

1.(   ) Sim    Qual?___________________________________________________________ 

2.(   ) Não 

 

Parte III- Ocorrência de IU, IA e CI 

 

Identificação da ocorrência de IU 

 

69. Você tem perda atual de urina (escape) contra sua vontade? 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

 

70. A perda de urina começou antes da internação? 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

 

71.Você teve ou tem Incontinência Urinária Gestacional? 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

3.(   ) Não se aplica 

 

 

72.Preenche algum critério de exclusão (cateter vesical de demora, cateter vesical intermitente, anúria, 

desvio do trajeto urinário): 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

 

 

Se sim para a questão 69 e nenhum critério de exclusão, preencha os Instrumentos: 

 

ICIQSF 

 Características da Perda Urinária 

Hábito Intestinal da População Geral - Questões sobre IU 

 

 

Identificação da ocorrência de IA  

 

 

73. Você tem perda atual de fezes (escape) contra sua vontade? 

1 .(   ) Sim  

2 .(   ) Não 
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74. Você tem perda atual de gases (escape) contra sua vontade? 

1.(    ) Sim  

2.(    ) Não 

 

75. A perda de fezes/flatos começou antes da internação? 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

 

76.Preenche algum critério de exclusão (cateter vesical retal, desvio do trânsito intestinal): 

1.(   ) Sim    

2.(   ) Não 

 

Se Sim para as questões 73 e nenhum critério de exclusão, preencha os Instrumentos: 

Índice de Incontinência Anal-II 

Hábito Intestinal da População Geral- Questões sobre IA 

 

 

Identificação da ocorrência de CI 

 

Condição atual (baseado nos últimos 7 dias) 

77. Há quanto tempo você está sem evacuar? 

1.(   ) Evacuei hoje 

2.(   ) 1 dia 

3.(   ) 2 dias 

4.(   ) 3 dias 

5.(   ) 4 dias 

6.(   ) 6 dias ou mais 

 

78. Atualmente, com que freqüência você está evacuando? (média dos últimos 7 dias) 

1.(  )  1 vez ou menos por mês 

2.(  )  de 2 a 3 vezes por mês 

3.(  )  1 vez por semana 

4.(  )  2 vezes por semana  

5.(  )  1 vez por dia 

6.(  )  2 vezes por dia 

7.(  )  3 vezes por dia  

8.(  )  mais de 3 vezes por dia 

 

79. Nos últimos 7 dias, você tem feito muito esforço para evacuar (por mais de 1 ou 2 minutos)? (Somente 

1 resposta) 

1.(  ) NÃO 

2.(  ) SIM, às vezes (menos que 25% das vezes) 

3.(  ) SIM, freqüentemente (mais que 25% das vezes) 

4.(  ) SIM, geralmente (mais que 75% das vezes) 

 

80. Nos últimos 7 dias, quantas vezes suas fezes se apresentaram endurecidas?   

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 
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81. Nos últimos 7 dias, após evacuar, você sentiu que ainda havia fezes para serem eliminadas? (Somente 

1 resposta) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

82. Nos últimos 7 dias, você sentiu que seu reto ou seu ânus estava obstruído dificultando a passagem das 

fezes? (Somente 1 resposta) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

83. Considera-se constipado agora?                     

1.(  ) Sim                             

2.(  ) Não 

 

84.Preenche algum critério de exclusão (cateter retal, desvio do trânsito intestinal, inconsciência):                                                         

1.(  ) Sim                             

2.(  ) Não 

 

Se conclusão 2 ou mais Critérios de Roma preenchidos, preencher: 

Hábito Intestinal da População Geral- Questões sobre CI 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 INTERNATIONAL CONSULTATION ON INCONTINENCE 

QUESTIONNAIRE - SHORT FORM (ICIQ-SF)  
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   ANEXO B 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PERDAS URINÁRIAS 

 

1. Há quanto tempo perde urina? 

1.(   ) desde a internação 

2.(   ) menos de um ano                   

3.(   ) de um a três anos 

4.(   ) de quatro a cinco anos                

5.(   ) de seis a mais anos 

 

2.Quando sente vontade de urinar você consegue chegar a tempo no banheiro? 

1.(   ) sempre                   

2.(   ) na maioria das vezes   

3.(   ) às vezes                   

4.(   ) nunca 

5.(   ) Não se aplica/Não sabe informar 

 

3.Você acorda durante a noite quando percebe que está com vontade de urinar? 

1.(   ) Sim, acorda e vai ao banheiro. 

2.(   ) Sim, acorda, mas não vai ao banheiro 

3.(   ) Não  

4.(   ) Não se aplica/não sabe informar 

 

4. Em que condições perde urina? (é possível mais de uma resposta) 

1.(   ) somente aos grandes esforços 

2.(   ) ao tossir, rir, espirrar 

3.(   ) ao caminhar rápido ou correr 

4.(   ) ao caminhar em superfície plana ou ao levantar-se 

5.(   ) com movimentos leves, mesmo deitado 

 
5. Você já teve perda de urina durante as relações sexuais? 

1.(   ) Sim   

2.(   ) Não 

3.(   ) Não se aplica/Não sabe informar 

 

6. Com que freqüência perde urina: (é possível mais de uma resposta)  

1.(   ) menos de uma vez ao mês            

2.(   ) uma ou várias vezes por semana 

3.(   ) todos os dias e algumas noites                  

4.(   ) uma ou várias vezes por mês 

5.(   ) todos os dias                                              

6.(   ) todas as noites 

7.(   ) todos os dias e todas as noites 

 

7. Em qual quantidade perde urina? (é possível mais de uma resposta) 

1.(   ) sensação de estar levemente úmida          

2.(   ) sensação de estar úmida 

3.(   ) sensação de estar molhada                       

4.(   ) sensação de estar encharcada 

 

8.Quais os recursos utilizados que utiliza para conter (segurar) a perda de urina? 

1.(   ) Usa  (   ) absorvente       (   ) fralda       (    ) outros: _______________ 

2.(   ) Não usa/Não se aplica   
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9. Caso tenha respondido afirmativamente à questão 8, com que freqüência troca os recursos usados nas 

24 horas: 

1.(   ) somente para sair de casa                           

2.(   )  uma vez ao dia  

3.(   )  duas vezes ao dia                                       

4.(   ) três ou mais vezes ao dia 

5.(   ) não se aplica 

 

 

10.Houve mudanças em seus hábitos de vida diária, após os sintomas de perda de urina?       

1.(   ) Sim             (   ) Sono  (    ) Deambulação   (   ) Sair de casa   (    )  Lazer   

   (   ) Trabalho            (    ) Alimentação/ Ingestão Hídrica 

2.(   ) Não 

3.(   ) Não se aplica 

 

 

 
11. Para você esse problema é: 

1.(   ) sem gravidade       2.(   ) grave         3.(   ) muito grave   4 .(   ) insuportável 

 

 
12. Você acredita que a incontinência urinária tem afetado suas relações: (Vale mais de uma resposta) 

1.(   ) sexuais   

2.(   ) de amizade  

3.(   ) familiares 

4.(   ) profissionais   

5.(   ) não afeta 

 

 

13. Em uma escala de 0 a 10, o quanto desconfortável você considera as perdas urinárias? 

 

           |_____|_____|______|______|______|______|______|______|_____|_____| 

                     1          2          3          4            5           6          7           8          9        10                   

          (nada desconfortável)                                                        (muito desconfortável)  
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ANEXO C 

 

ÍNDICE DE INCONTINÊNCIA ANAL (II) 

 

 

Parâmetros Nunca Raro Às vezes Usual Sempre 

Gases 0 1 2 3 4 

Líquidos 0 1 2 3 4 

Sólidos 0 1 2 3 4 

Proteção das 

vestes 
0 1 2 3 4 

Alteração de QV 0 1 2 3 4 

 

 

0= Continência Perfeita 

Raramente= menor que uma vez por mês 

Às vezes= menor que uma vez por semana e maior ou igual a uma vez por mês 

Usualmente =menor que uma vez por dia e maior ou igual a uma vez por semana 

Sempre= maior ou igual a uma vez por dia 
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ANEXO D 

 

 

HÁBITO INSTESTINAL NA POPULAÇÃO GERAL (INSTRUMENTO 

ORIGINAL) 

 

 

 

 

1.  NO ANO PASSADO, com que freqüência você costumava evacuar?  

1. (  )  1 vez ou menos por MÊS 

2. (  )  de 2 a 3 vezes por MÊS 

3. (  )  1 vez por SEMANA 

4. (  )  2 vezes por SEMANA 

5. (  )  de 3 a 6 vezes por SEMANA 

6. (  )  1 vez POR DIA 

7. (  )  2 vezes POR DIA 

8. (  )  3 vezes POR DIA  

9. (  )  mais de 3 vezes POR DIA 

 

2.  NO ANO PASSADO, qual foi o maior número de dias consecutivos que você ficou sem evacuar? 

(Somente 1 resposta)  

1. (  ) 2 dias ou menos 

2. (  ) mais de 2  a 4 dias 

3. (  ) mais de 4 dias a 1 semana 

4. (  ) mais de 1 a 2 semanas 

5. (  ) mais de 2 semanas 

 

3. NO ANO PASSADO, você tomou alguma coisa para poder evacuar (tal como: laxantes, enemas ou 

supositórios, mas  não  incluindo dieta rica em fibras)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) NÃO 

2. (  ) SIM, às vezes  (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) SIM, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) SIM, geralmente (mais do que 75% das vezes)  

Caso sua resposta seja SIM, o que você tomou?_________________________________ ___ 

 

4. NO ANO PASSADO, você precisou fazer muito esforço para evacuar (por mais de 1 ou 2 minutos)? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) NÃO 

2. (  ) SIM, às vezes (menos que 25% das vezes) 

3. (  ) SIM, freqüentemente (mais que 25% das vezes) 

4. (  ) SIM, geralmente (mais que 75% das vezes) 

 

5. NO ANO PASSADO, como você classificaria o seu esforço para evacuar?  (Somente 1 resposta) 

0. (  ) Eu nunca tive que fazer esforço para evacuar 

1. (  ) muito pouco 

2. (  ) pouco 

3. (  ) moderado 

4. (  ) intenso 

5. (  ) muito intenso   

 

  

O objetivo mais importante desta pesquisa é conhecer os hábitos intestinais da população no ano passado. Favor não incluir as 
alterações intestinais ocorridas durante ou que foram decorrentes de doenças passageiras como gripe ou viroses. 
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6. Há quantos anos você vem fazendo força ou se esforçando para evacuar? (Somente 1 resposta) 

0. (  ) Eu nunca me esforço para evacuar 

1. (  ) menos de 1 ano 

2. (  ) de 1 a 2 anos 

3. (  ) mais de 2 a 5 anos 

4. (  ) mais de 5 a 10 anos 

5. (  ) mais de 10 anos 

 

7. NO ANO PASSADO, quantas vezes suas fezes se apresentaram soltas ou de consistência aquosa ? 

(Somente 1 resposta).  

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

8. NO ANO PASSADO, quantas vezes suas fezes se apresentaram endurecidas? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

9. NO ANO PASSADO, após evacuar, você sentiu que ainda havia fezes para serem 

eliminadas?(Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

10. NO ANO PASSADO, alguma vez você precisou pressionar seu dedo ao redor do ânus ou dentro dele 

para ajudar na eliminação das fezes?  (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

               

11.  NO ANO PASSADO, geralmente quanto tempo você precisou ficar no banheiro para evacuar? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) menos de 5 minutos 

2. (  ) de 5 a 10 minutos 

3. (  ) mais de 10 até 30 minutos 

4. (  ) mais de 30 minutos até 1 hora 

5. (  ) mais de 1 hora 

 

12. NO ANO PASSADO, além de sentado você precisou adotar outra posição para ajudar na 

evacuação?(Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

Caso sua resposta tenha sido SIM, que posição você SEMPRE usou? _______________ 

 

13. NO ANO PASSADO, você sentiu que seu reto ou seu ânus estava obstruído dificultando a passagem 

das fezes? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 
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14. NO ANO PASSADO, com que regularidade ou freqüência você evacuou? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) tive constipação intestinal com freqüência (mais de 25% das vezes) 

2. (  ) às vezes tive constipação (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) tinha diarreia e constipação ,alternadamente 

4. (  ) às vezes  tive diarreia (menos de 25% das vezes) 

5. (  ) tinha diarreia freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

6. (  ) geralmente normal 

 

15. NO ANO PASSADO, você já precisou correr ao banheiro devido à sua urgência para evacuar? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes)   

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

 

 

 

16. Você já teve algum problema com perda ou pequenos escapes de fezes (eventual ou devido à 

incapacidade de controlar a evacuação até chegar ao banheiro)?  (Somente 1 resposta). 

1. (  ) NÃO 

2. (  ) SIM 

 

 

 

 

17. NO ANO PASSADO, você tomou alguma medicação para prevenir a perda de fezes (antidiarréicos 

caseiros, água morna com maisena, kaomagma, Lomotil, Imosec, Tiorfan, Carbonato de cálcio, etc.)? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) NÃO 

2. (  ) SIM, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) SIM, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) SIM, geralmente (mais de 75% das vezes). 

Caso sua resposta seja SIM, o que você tomou?_________________________________ 

  

18. Você consegue lembrar-se da primeira vez que aconteceu este problema com perda de fezes? (Somente 

1 resposta) 

1. (  ) nos últimos 6 meses 

2. (  ) de 7 meses a 1 ano atrás 

3. (  ) mais de 1 a 2 anos atrás 

4. (  ) mais de 2 a 5 anos atrás 

5. (  ) mais de 5 a 10 anos atrás 

6. (  ) mais de 10 a 20 anos atrás 

7. (  ) mais de 20 anos atrás 

 

19. NO ANO PASSADO, alguma vez você teve que usar protetor íntimo para prevenir-se de escapes ou 

perda de fezes? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

20. Se você tivesse que usar um protetor íntimo para proteger sua roupa íntima da perda de fezes, quando 

você o usaria? 

1. (  ) acordado 

2. (  ) dormindo 

Caso sua resposta seja SIM, responda as perguntas 17 à 29 Caso sua resposta seja NÃO, favor ir para a pergunta 30 

A seguir, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre alguma perda de fezes no passado. 
(Favor não incluir alterações intestinais provenientes de doenças passageiras como gripe ou viroses) 



Anexos 170 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

3. (  ) acordado e dormindo 

4. (  ) não uso protetor 

 

21. NO ANO PASSADO, quando a perda de fezes foi mais freqüente? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) acordado 

2. (  ) dormindo 

3. (  ) tanto acordado quanto dormindo 

 

22. NO ANO PASSADO, para você era importante ter sempre um banheiro por perto? (Somente 1 

resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

23. NO ANO PASSADO, quando a perda de fezes ocorreu elas eram fezes líquidas ou amolecidas?   

      (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes em que ocorria a perda) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes em que ocorria a perda) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes em que ocorria a perda) 

 

24. NO ANO PASSADO, quando a perda de fezes ocorreu elas eram fezes sólidas ou formadas? (Somente 

1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes em que a perda ocorria) 

3. (  ) freqüentemente(mais de 25% das vezes em que a perda ocorria) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes em que a perda ocorria) 

 

25. NO ANO PASSADO, quando as perdas de fezes “acidentais” ocorreram, qual foi a quantidade de 

fezes eliminada? (Somente 1 resposta) 

1. ( ) uma pequena quantidade, como o tamanho de uma moeda de vinte e cinco centavos 

2. (  ) quantidades moderadas (sempre exigindo uma troca do protetor íntimo ou da roupa íntima) 

3. (  ) evacuações com grande quantidade de fezes liquidas (sempre exigindo uma troca completa 

de roupas) 

4. (  ) fezes formadas ou sólidas 

 

 

26. NO ANO PASSADO, você conseguia perceber quando a perda de fezes estava para acontecer?  

      (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente ( mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

27. Quando ocorriam esses “acidentes” com a perda de fezes, você conseguia perceber quando a perda 

estava realmente acontecendo? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes)  

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

28. NO ANO PASSADO, você teve dificuldade em sentir a diferença entre a vontade de eliminar gases e 

a de eliminar fezes? (Somente 1 resposta)  

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 



Anexos 171 

Jaqueline Betteloni Junqueira 

29. NO ANO PASSADO, você ficou de cama por mais de um mês? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

  Caso tenha respondido SIM, por que?_______________________________ 

  Por quanto tempo?______________________________________________  
 

 

 

30. Você já fez tratamento com radioterapia na parte inferior do abdômen ou da pélvis?  (Somente 1 

resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

 

 

 

 

31. Primeiro, marque um “X”  indicando a IMPORTÂNCIA de cada uma das atividades pra você durante 

o  ANO  PASSADO. (Uma resposta por linha) 

                                                                                   
 Sem Importância 

(1) 
Pouco Importante 

(2) 
Importante 

 

(3) 

Muito Importante 
(4) 

Extremamente 
Importante 

(5) 

Esportes/Recreação      

Trabalho em casa      

Social / Lazer      

Relações  Familiares      

Viagens      

Vida sexual      

Trabalho (ocupação)      

Você é aposentado?  

(  )sim (  ) não 

     

 

 

 

32. A seguir, marque um “X” indicando se algum problema com a sua função intestinal afetou a cada uma 

dessas atividades, durante o ANO PASSADO.  (Não incluir as alterações provocadas por enfermidades 

temporárias como viroses, etc.)  (Uma reposta por linha) 

                                                                                                    
 Não tive 

problemas 
intestinais  

 

(1) 

Tenho problemas 

intestinais mas 
pouco afetaram as 

atividades 

(2) 

Pouco afetada 

 
 

 

(3) 

Moderadamente 

afetada 
 

 

(4) 

Extremamente 

afetada 
 

 

(5) 

Esportes/Recreação      

Trabalho em casa      

Social / Lazer      

Relações  Familiares      

Viagens      

Vida sexual      

Trabalho (ocupação)      

 

  

Todos os respondentes devem retornar neste ponto. 
 

Para ajudar na interpretação dos resultados deste estudo, gostaríamos de perguntar sobre suas atividades, hábitos e trabalho 

. Tenha certeza de que todas as informações aqui contidas serão mantidas estritamente confidenciais. 
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33. A seguir, marque um “X” indicando se seus problemas com perda de fezes afetaram a cada uma destas 

atividades durante o ANO PASSADO.  (Uma reposta por linha) 

                                                                                       
 Não tive 

problema com 

perda de fezes 
 

(1) 

Não Afeta 

 

 
 

(2) 

Pouco afetada 

 

 
 

(3) 

Muito Afetada 

 

 
 

(4) 

Extremamente 

Afetada 

 
 

(5) 

Esportes/Recreação      

Trabalho em casa      

Social / Lazer      

Relações  Familiares      

Viagens      

Vida sexual      

Trabalho (ocupação)      

 

 

 

Outra parte importante deste estudo visa conhecer seus hábitos urinários, também no ano passado 

 

34. NO ANO PASSADO, você teve gotejamento de urina ao longo do dia? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

35. NO ANO PASSADO, você teve algum “evento” em que houvesse o esvaziamento total da sua bexiga 

antes de você conseguir chegar ao banheiro? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

36. NO ANO PASSADO, você usou algum protetor íntimo para perda urinária? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nunca 

2. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

37. NO ANO PASSADO, você perdeu urina ao tossir ou espirrar? (Somente 1 resposta) 

1. (  )  nunca 

2. (  )  às vezes (menos de 25% das vezes) 

3. (  )  freqüentemente  (mais de 25% das vezes) 

4. (  )  geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

38. NO ANO PASSADO, você  conseguia sentir vontade de urinar antes de acontecer a perda da urina? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) Eu nunca tive perda urinária durante o dia 

2. (  ) nunca 

3. (  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

4. (  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

5. (  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

Por favor, verifique se você respondeu cada uma das partes das questões 31,32 e 33 . 
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Favor responder às seguintes perguntas com relação a outros sintomas urinários (Somente 1 resposta) 

 

Freqüência / Perguntas 

De 

maneira 

nenhuma 
 

(0) 

Menos de 

1x em 5 

vezes 
 

(1) 

Menos da 

metade 

 
 

(2) 

Metade 

das vezes 

 
 

(3) 

Mais da 

metade 

das vezes 
 

(4) 

Quase 

sempre 

 
 

(5) 

39. Durante o mês passado , com que freqüência você 

teve a sensação ter esvaziado completamente sua 

bexiga após ter  urinado? 

      

40. No mês passado, com que freqüência você teve que 

urinar novamente com menos de 2 horas da última 

micção? 

      

41. Durante o mês passado, com que freqüência você 

teve vontade de urinar e teve que esperar pela micção? 

      

42. Durante o mês passado, com que freqüência você 

achou difícil segurar a urina? 

      

43. Durante o mês passado, com que freqüência você 

teve o jato de urina fraco? 

      

44. Durante o mês passado, com que freqüência você 
teve que fazer força para começar a urinar? 

      

45. Durante o mês passado, quantas vezes você acordou 
à noite para urinar desde a hora em que você deitou até 

acordar pela manhã? 

nenhuma 1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 ou mais 
vezes 

      

 

O próximo grupo de perguntas são sobre problemas que você pode ter tido no ânus ou na região anal,NO 

ANO PASSADO. 
 

46. Você  já teve algum abscesso/infecção ao redor do ânus (por trás ou por onde saem as fezes)? (Somente 

1 resposta)  

1. (  ) SIM 

2. (  )NÃO 

 

47. Você já teve alguma fístula (orifício perianal com drenagem de secreção ou pús) ao redor do ânus (por 

trás ou por onde saem as fezes)? (somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

48. Você já teve alguma fissura anal (ferida dolorosa no ânus – por trás ou por onde saem as fezes)? 

(Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

49. Você já fez alguma cirurgia no reto ou no ânus (por trás ou por onde saem as fezes)? (Somente 1 

resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

            Caso sua resposta seja sim, operou de que?_______________________ 

            Quando?____________________________________________________ 

 

50. Você teve algum trauma ou ferimento na área ao redor do reto ou do ânus (por trás ou por onde saem 

as fezes)? (Somente 1 resposta) 

1. 1.(  ) SIM 

2. 2.(  ) NÃO    

 

 

 

51. Você já teve problemas com impotência, ou seja, não tem ereção? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

A próxima questão é somente para homens. Caso seja mulher, favor ir para a questão 52 
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52. NO ANO PASSADO, alguma vez você teve  que  pressionar dentro ou ao redor da vagina para ajudar 

na  evacuação? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

53. Você já teve algum parto/filho? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

             Caso sua resposta seja SIM,  de quantos filhos? _____________________ 

                       de quantos por parto normal (vaginal)?_________ 

                       de quantos por cesárea?____________________ 

                       de quantos por fórceps?_____________________ 

 

54. Você já teve alguma lesão ou laceração do ânus durante o parto que tenha sido necessário alguma 

correção cirúrgica? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

3. (  ) Eu nunca dei à luz 

       Caso sua resposta seja SIM, que cirurgia foi feita?_______________________ 

     

55. Você já fez histerectomia (retirada do útero)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

       Caso sua resposta seja SIM, quando?__________________________ 

 

56. Você já teve a saída do reto através da vagina (chamada retocele)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

      Caso sua resposta seja SIM, quando?_________________________________________ 

 

57.  Você já teve a saída do reto através ao ânus (chamado prolapso retal)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM  

2. (  ) NÃO 

  Caso sua resposta seja SIM, quando?_________________________________ 

 

58. Você tem hemorróidas (protrusão de qualquer material úmido de dentro do ânus)? (Somente 1 

resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

 

 

 

59.  Você já teve que reduzir/empurrar as hemorróidas para dentro do ânus ou do reto? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) NÃO, a hemorróida voltou sozinha 

2. (  ) SIM, eu empurro a hemorróida para dentro 

3. (  ) NÃO, a hemorróida está sempre para fora e não dá para empurrar para dentro. 

 

60.  NO ANO PASSADO, quantas vezes você foi ao médico por qualquer motivo? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nenhuma  

2. (  ) de 1 a 2 vezes 

3. (  ) de 3 a 5 vezes 

4. (  ) de 6 a 10 vezes 

5. (  ) mais de 10 vezes 

 

Caso SIM, responda a questão 59 Caso NÃO, siga para questão 60 
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61.  NO ANO PASSADO, quantas vezes você foi ao médico por problemas com seu intestino?  

      (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nenhuma 

2. (  ) de 1 a 2 vezes 

3. (  ) de 3 a 5 vezes 

4. (  ) de 6 a 10 vezes 

5. (  ) mais de 10 vezes 

 

62. NO ANO PASSADO, quantas vezes você foi ao médico por problemas com perda de fezes? (somente 

1 resposta) 

1. (  ) nenhuma 

2. (  ) de 1 a 2 vezes 

3. (  ) de 3 a 5 vezes 

4. (  ) de 6 a 10 vezes 

5. (  ) mais de 10 vezes 

 

63. NO ANO PASSADO, quantas vezes você foi ao médico por problemas urinários? (homens devem 

incluir problemas na próstata) (Somente 1 resposta) 

1. (  ) nenhuma 

2. (  ) de 1 a 2 vezes 

3. (  ) de 3 a 5 vezes 

4. (  ) de 6 a 10 vezes 

5. (  ) mais de 10 vezes 

 

64. Você tem diabetes mellitus (açúcar no sangue)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

65. Você tem alguma doença ou distúrbio do sistema nervoso? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

      Em caso positivo, que doença?______________________________________________ 

 

 

66. Você já teve alguma lesão na sua coluna espinhal (no nervo dentro da espinha)? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

      Em caso positivo, favor explicar_______________________________________________ 

 

67. Você já teve derrame? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 

 

68. DURANTE O ANO PASSADO, como você avaliaria a sua saúde? (Somente 1 resposta) 

1. (  ) Extraordinária 

2. (  ) Excelente 

3. (  ) Muito boa 

4. (  ) Boa 

5. (  ) Razoável 

6. (  ) Ruim 

7. (  ) Muito ruim 

8. (  ) Péssima 

9. (  ) Não poderia ter sido pior 
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IMPORTANTE: Indique com que freqüência cada sintoma ou doença abaixo ocorreram e o quanto eles 

lhe incomodaram no ano passado. (Escreva um número de 0 a 4 para TODAS as 17 questões abaixo em 

ambas as colunas) 

 
FREQUÊNCIA NÍVEL DE INCOMODO 
0 não é um problema 0 não é um problema 
1 ocorre 1 vez por mês 1 incomoda pouco quando ocorre 
2 ocorre 1 vez por semana  2 incomoda moderadamente 
3 ocorre várias vezes por semana 3 incomoda bastante quando ocorre 
4 ocorre diariamente 4 incomoda demasiadamente quando ocorre 

 

 
Freqüência 

(0-4) 

Incomodo 

(0-4) 

(1) dor de cabeça   

(2) dor nas costas   

(3) úlcera gástrica ou duodenal   

(4) dor de estômago   

(5) asma   

(6) colo espástico (intestino irritado)   

(7) insônia (dificuldade em dormir)   

(8) pressão arterial alta   

(9) cansaço   

(10) depressão   

(11) náusea   

(12) rigidez geral   

(13) palpitação   

(14) dor nos olhos associada à leitura   

(15) diarreia / constipação   

(16) tontura   

(17) fraqueza   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

FINALMENTE, POR FAVOR COMPLETE A LISTA DE SINTOMAS A SEGUIR 
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ANEXO E 

 

HÁBITO INSTESTINAL DA POPULAÇÃO GERAL- CONSTIPAÇÃO 

INTESTINAL (ADAPTADO) 

 

ATENÇÃO: PARA OS PACIENTES RECÉM CONSTIPADOS, FAZER AS 

PERGUNTAS SE BASEANDO NOS ÚLTIMOS SETE DIAS 
 

1. Com que freqüência você está evacuando? 

1.(  ) 1 vez ou menos por mês 

2.(  ) de 2 a 3 vezes por mês 

3.(  ) 1 vez por semana 

4.(  ) 2 vezes por semana 

5.(  ) 1 vez por dia 

6.(  ) 2 vezes por dia 

7.(  ) 3 vezes por dia  

8.(  ) mais de 3 vezes por dia 

 

2. Qual foi o maior número de dias consecutivos que você ficou sem evacuar?  

1.(  ) 2 dias ou menos 

2.(  ) mais de 2  a 4 dias 

3.(  ) mais de 4 dias a 1 semana 

4.(  ) mais de 1 a 2 semanas 

5.(  ) mais de 2 semanas 

 

3. Você está tomando alguma coisa para poder evacuar (tal como: laxantes, enemas ou supositórios, mas 

não incluindo dieta rica em fibras)? CHECAR A PRESCRIÇÃO MÈDICA 

1.(  ) não 

2.(  ) sim, às vezes  (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais do que 75% das vezes)  

Caso sua resposta seja SIM, o que você tomou?___________________________________ 

 

4.Você tem feito muita força para tentar evacuar (por mais de 1 ou 2 minutos)? (Basear-se nos últimos 7 

dias) 

1.(  ) não 

2.(  ) sim, às vezes (menos que 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais que 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais que 75% das vezes) 

 

5. Como você classificaria o seu esforço para evacuar?   

1.(  ) eu nunca tive que fazer esforço para evacuar 

2.(  ) muito pouco 

3.(  ) pouco 

4.(  ) moderado 

5.(  ) intenso 

6.(  ) muito intenso   

 

6. Há quanto tempo você vem fazendo força ou se esforçando para evacuar?  

1.(  ) eu nunca me esforço para evacuar 

2.(  ) desde a internação 

3.(  ) menos de 1 ano 

4.(  ) de 1 a 2 anos 

5.(  ) mais de 2 a 5 anos 
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6.(  ) mais de 5 a 10 anos 

7.(  ) mais de 10 anos 

 

 

7. Quantas vezes suas fezes se apresentaram soltas ou de consistência aquosa? (Basear-se nos últimos 7 

dias) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

8. Quantas vezes suas fezes se apresentaram endurecidas? (Basear-se nos últimos 7 dias) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

9. Após evacuar, você sentiu que ainda havia fezes para serem eliminadas? (Basear-se nos últimos 7 dias) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

10. Alguma vez você precisou pressionar seu dedo ao redor do ânus ou dentro dele para ajudar na 

eliminação das fezes? (Basear-se nos últimos 7 dias) 

1.(  ) sim 

2.(  ) não 

         

11. Geralmente quanto tempo você precisa ficar no banheiro para evacuar? (Basear-se nos últimos 7 dias) 

1.(  ) menos de 5 minutos 

2.(  ) de 5 a 10 minutos 

3.(  ) mais de 10 até 30 minutos 

4.(  ) mais de 30 minutos até 1 hora 

5.(  ) mais de 1 hora 

 

 

12. Além de sentado você precisa adotar outra posição para ajudar na evacuação? (Basear-se nos últimos 7 

dias) 

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

Caso sua resposta tenha sido SIM, que posição você SEMPRE usou? _________________ 

 

13. Você sentiu que seu reto ou seu ânus estava obstruído dificultando a passagem das fezes? (Basear-se 

nos últimos 7 dias)  

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

14. Com que regularidade ou freqüência você evacua?  

1.(  ) tive constipação intestinal com freqüência (mais de 25% das vezes) 

2.(  ) às vezes tive constipação (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) tinha diarreia e constipação ,alternadamente 

4.(  ) às vezes  tive diarreia (menos de 25% das vezes) 

5.(  ) tinha diarreia freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

6.(  ) geralmente normal 
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7.(  ) fiquei constipado após a internação 

 

15.Você acha que está constipado?   

1.(   ) sim                                        

2.(   ) não 

 

16. Quantas vezes você foi ao médico por problemas com constipação? 

1.(  ) nenhuma 

2.(  ) de 1 a 2 vezes 

3.(  ) de 3 a 5 vezes 

4.(  ) de 6 a 10 vezes 

5.(  ) mais de 10 vezes 
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ANEXO F 

 

HÁBITO INSTESTINAL DA POPULAÇÃO GERAL- INCONTINÊNCIA ANAL 

(ADAPTADO) 

 

1.Você toma alguma medicação para prevenir a perda de fezes (antidiarréicos caseiros, água morna com 

maisena, kaomagma, Lomotil, Imosec, Tiorfan, Carbonato de cálcio, etc.)?  

1.(  ) não 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes). 

 Caso sua resposta seja SIM, o que você tomou?_________________________________ 

  

2. Você consegue lembrar-se da primeira vez que aconteceu este problema com perda de fezes?  

1.(  ) após a internação 

2.(  ) nos últimos 6 meses 

3.(  ) de 7 meses a 1 ano atrás 

4.(  ) mais de 1 a 2 anos atrás 

5.(  ) mais de 2 a 5 anos atrás 

6.(  ) mais de 5 a 10 anos atrás 

7.(  ) mais de 10 a 20 anos atrás 

8.(  ) mais de 20 anos atrás 

 

3. Se você tivesse que usar um protetor íntimo para proteger sua roupa íntima da perda de fezes, quando 

você o usaria? 

1.(  ) acordado 

2.(  ) dormindo 

3.(  ) acordado e dormindo 

4.(  ) não uso protetor 

 

4. Quando a perda de fezes é mais freqüente? 

1.(  ) acordado 

2.(  ) dormindo 

3.(  ) tanto acordado quanto dormindo 

 

5. Para você é importante ter sempre um banheiro por perto?  

1.(  ) sim 

2.(  ) não 

 

6. Quando a perda de fezes ocorre, elas são fezes líquidas ou amolecidas?  

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes em que ocorria a perda) 

3.(  ) freqüentemente (mais de 25% das vezes em que ocorria a perda) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes em que ocorria a perda) 

 

7. Quando a perda de fezes ocorre, elas são fezes sólidas ou formadas?  

1.(  ) nunca 

2.(  ) às vezes (menos de 25% das vezes em que a perda ocorria) 

3.(  ) freqüentemente(mais de 25% das vezes em que a perda ocorria) 

4.(  ) geralmente (mais de 75% das vezes em que a perda ocorria) 

 

8. Quando as perdas de fezes “acidentais” ocorrem, qual é a quantidade de fezes eliminada?  

1.(   ) uma pequena quantidade, como o tamanho de uma moeda de vinte e cinco centavos 

2.(  ) quantidades moderadas (sempre exigindo uma troca do protetor íntimo ou da roupa íntima) 
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3.(  ) evacuações com grande quantidade de fezes liquidas (sempre exigindo uma troca completa de roupas) 

4.(   ) fezes formadas ou sólidas 

 

9. Você consegue perceber quando a perda de fezes está para acontecer?  

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente ( mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

10. Quando ocorrem esses “acidentes” com a perda de fezes, você consegue perceber quando a perda está 

realmente acontecendo? 

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes)  

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

11. Você tem dificuldade em sentir a diferença entre a vontade de eliminar gases e a de eliminar fezes?  

1.(  ) nunca 

2.(  ) sim, às vezes (menos de 25% das vezes) 

3.(  ) sim, freqüentemente (mais de 25% das vezes) 

4.(  ) sim, geralmente (mais de 75% das vezes) 

 

12. Quantas vezes você foi ao médico por problemas com perda de fezes ou flatos?  

1.(  ) nenhuma 

2.(  ) de 1 a 2 vezes 

3.(  ) de 3 a 5 vezes 

4.(  ) de 6 a 10 vezes 

5.(  ) mais de 10 vezes 
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ANEXO G 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SEGUNDO ADAPTAÇÃO DE FONSECA 

E SALUM (1997, 2000) 

 

1. DIREÇÃO E PLANEJAMENTO 2.2. Semi-qualificado na execução 
1.1. Planejamento e Organização Enfermeiros não diplomados 
Farmacêuticos,químicos Jogadores de futebol e outros atletas 
Arquitetos,engenheiros Inspetores fiscais, guardas sanitários 
Médicos Representantes, pracistas e viajantes comerciais 
Dentistas Corretores de títulos de valores, de seguros, de bolsa de 

valores e de imóveis 
Estatísticos Promotor de vendas e propagandistas 
Programadores de computadores Vendedores 
Economistas Cozinheiros 
Contadores e auditores contábeis Cabeleireiro, manicure, barbeiro, esteticista, maquiador 
Fiscais e técnicos de arrecadação e tributação, advogados e 
defensores públicos 

Vigias particulares, guardas de presídios, carcereiros 

Professores de ensino superior, professores pesquisadores Tecelões, tricoteiros, tapeceiros 
Diretores de escola,professores de ensino não especificado, 
técnicos de ensino, inspetores de alunos, orientadores de ensino 

Pasteleiro, confeiteiro, padeiro 

Arquivologistas, bibliotecários, museólogos, ocupações 

técnicas e científicas não especificadas 
Costureiro, alfaiates,bordadeira,cerzideiras,sapateiros 

Antropólogos, geógrafos, arquiólogos, sociólogos, demógrafos Marceneiro, ferreiro, serralheiro 
Chefes e encarregados de seção de serviços administrativos de 
empresas 

Furadores,frisadores,retificadores,torneiros mecânicos 

Chefes e encarregados de sessão na produção industrial Estampadores mecânicos, operadores d prensa mecânica de 

metais 
 Mecânicos sem especificação 

1.2. Empresários, direção e gerência Montadores de equipamentos elétricos 
Diretores e produtores de espetáculos Eletricistas de instalações, reparadores de equipamentos 

elétricos 
Empresários do comércio Operadores de equipamento de som e cenografia e outros 

operadores não especificados 
Administradores e gerentes da indústria de transformação Soldadores 
Administradores do setor bancário e financeiro Lanterneiros de veículos e funileiros 
Outros administradores e gerentes não classificados Rebitadores e montadores de estruturas metálicas 
 Borracheiros, vulcanizadores e recauchutadores 

2.EXECUÇÂO 
2.1 Não qualificado na execução Impressores e outras ocupações da indústria gráfica 
Carteiros Pedreiros 
Frentistas, repositores de mercadorias Caldeireiros, operadores de máquinas (exclusive de 

agropecuária e construção, operadores de tratamento e 
bombeamento 

Baleiro,sorveteiros,doceiros,comerciantes 

ambulantes,bilheteiro,leiteiro,feirante,peixeiro, quitandeiro 
Motoristas, operadores de máquinas de construção civil 
 

Copeiros, garçons, atendentes de bares e lanchonetes 2.3.Qualificados na execução 
Camareiros, empregados domésticos Técnicos em estatística, em análise de dados, de contabilidade 

e pesquisadores de mercado 
Operadores de máquina de marcenaria Técnicos de agropecuária, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 

enfermagem, análises clínicas 
Operadores de máquina na indústria de artefatos de borracha e 

plático 
Técnicos de estrada, de saneamento, edificações, de 

agrimensura, ocupações auxiliares de engenharia e de 

arquitetura,desenhistas 
Pintores e caiadores Técnicos químicos 
Vidraceiros Ortoptistas e óticos 
2.3.Qualificados na execução 3.2. Serviços de escritório 
Professores de ensino fundamental 

Instrutores e professores de formação profissional 
Secretárias 

Artistas plásticos, escultores, pintores, artesãos Pagadores, caixas, auxiliares de contabilidade e contas a pagar 
Operadores de câmeras e fotógrafos  
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Ferramenteiros 3.3. Não Operacional/apoio 
Montadores na indústria metalúrgica Oficiais forças armadas, bombeiros, guardas metropolitanos e 

civis 
Mecânicos de veículos automotores Telegrafista, radiotelegrafista, telefonista 
Ajustadores e montadores mecânicos, lubrificadores Despachante de cargas, ônibus e trens, armazenistas, 

conferentes de materiais, almoxarifes, estoquistas 
Encanadores Apontador, auxiliares de escritórios e administrativos, 

escriturários 
 Instaladors e reparadores de equipamentos e aparelhos de 

telecomunicação 
3.1. Serviços gerais Operadores de empilhadoras 
Recepcionistas Condutores e chefes de trem, maquinistas de trem 
Porteiros, zeladores, ascensoristas  
Faxineiros, serventes, lixeiros 4. MAL DEFINIDAS 
Guardadores de automóveis Outras ocupações da indústria de transformação 
 Outras ocupações ou ocupações mal defindas 
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ANEXO H 
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ANEXO I 

 


